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Crynodeb gweithredol 

Cyflwyniad 

Profodd y Prosiect Braenaru Dysgu Proffesiynol ym maes Addysg Ariannol i Athrawon yng 

Nghymru ddau ddull o wreiddio ac addasu graddfa dysgu proffesiynol effeithiol ym maes addysg 

ariannol. Nod y Prosiect Braenaru oedd gwneud hyn ar y cyd â’r pedwar Consortiwm Addysg 

Rhanbarthol yng Nghymru sy’n gyfrifol am flaenoriaethau dysgu proffesiynol ar gyfer ysgolion yn 

eu hardaloedd a gweithio gydag ysgolion a’u staff i ddylunio a darparu cyfleoedd dysgu ar gyfer 

athrawon. Roedd Prosiect Braenaru Cymru yn rhan o’r rhaglen o brosiectau braenaru Plant a 

Phobl Ifanc a ariannwyd gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) rhwng 2020 a 2022 a 

brofodd, gyda’i gilydd, ffyrdd y gellid addasu eu graddfa o gynyddu lles ariannol trwy addysg 

ariannol.   

Y ddau ddull allweddol o ddysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol a brofwyd trwy’r Prosiect 

Braenaru oedd: (1) dull dysgu proffesiynol wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr, lle y 

cymerodd athrawon a staff o’r Consortia Addysg Rhanbarthol ran mewn cwrs hyfforddi addysg 

ariannol i ddod yn hyfforddwyr gwirfoddol ac yna rhaeadru dysgu proffesiynol ym maes addysg 

ariannol i athrawon eraill; a (2) dull e-ddysgu a gwblhawyd gan athrawon yn annibynnol ar eu 

cyflymder eu hunain. 

Roedd y dysgu proffesiynol ar gael yn ddwyieithog ac yn cyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru. Roedd 

addysgwyr hefyd yn gallu cael at adnoddau am ddim a ddatblygwyd yn rhan o’r prosiect, gan 

gynnwys yr adnodd addysgu newydd dwyieithog Mapio Arian.  

Cymerodd dau ddeg tri o athrawon a staff o ddau o’r pedwar Consortiwm Addysg Rhanbarthol 

(GwE ac ERW) ran fel hyfforddwyr gwirfoddol; cymerodd 91 o athrawon ran yn y dysgu 

proffesiynol wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr a ddarparwyd gan hyfforddwyr gwirfoddol, a 

chwblhaodd 62 o athrawon yr e-ddysgu. 

Dyma’r cwestiynau gwerthuso allweddol a brofwyd: 

1. Beth yw effaith dysgu proffesiynol ar gyfer athrawon ar wybodaeth, sgiliau a hyder 

athrawon wrth gyflwyno addysg ariannol?  

2. Beth yw effaith ac effeithiolrwydd cymharol y ddau ddull gweithredu o ran dysgu 

proffesiynol ar gyfer athrawon?  

3. Beth yw effaith dysgu proffesiynol ar gyfer athrawon ar brofiadau disgyblion o addysg 

ariannol a gwybodaeth, sgiliau, agweddau ac ymddygiadau ariannol? 

4. Beth yw costau a buddion cymharol y dulliau a’r sianeli gweithredu?  

Mae’r adroddiad hwn wedi’i seilio ar ddadansoddiad o ddata gan hyfforddwyr gwirfoddol ac 

athrawon a gymerodd ran yn llawn yn y gwerthusiad. Mae hyn yn cynnwys data arolwg wedi’i 

baru cyn ac ar ôl ymyrraeth gan 21 (91%) o’r hyfforddwyr gwirfoddol, 60 (66%) o’r athrawon a 

gymerodd ran yn y dull darparu dan arweiniad hyfforddwr a 41 (66%) o’r athrawon a gymerodd 

ran yn y dull darparu e-ddysgu, yn ogystal â chyfweliadau â saith hyfforddwr gwirfoddol, dau 

athro/athrawes, saith rhanddeiliad yn y broses ac un grŵp ffocws gyda phobl ifanc. 

https://www.young-enterprise.org.uk/resources/money-mapping
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Canfyddiadau allweddol 

Yr effaith ar wybodaeth, sgiliau a hyder athrawon 

• Profodd yr hyfforddwyr gwirfoddol a gymerodd ran yn yr hyfforddiant addysg ariannol a 

ddarparwyd gan Young Enterprise gynnydd cadarnhaol a sylweddol mewn gwybodaeth, 

sgiliau a hyder i raeadru dysgu proffesiynol i’w cymheiriaid.  

o Ar gyfartaledd, dywedodd unigolion nad oeddent yn teimlo’n wybodus, yn fedrus nac 

yn hyderus o gwbl i gyflwyno dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol cyn 

cymryd rhan yn yr hyfforddiant eu bod yn teimlo’n wybodus, yn fedrus neu’n hyderus 

iawn ar ôl cymryd rhan yn yr hyfforddiant. 

o Dim ond un neu ddau o unigolion nad oeddent yn teimlo’n wybodus, yn fedrus nac yn 

hyderus o gwbl i raeadru’r dysgu proffesiynol ar ôl cymryd rhan yn yr hyfforddiant. 

Awgrymodd cyfweliadau dilynol â hyfforddwyr gwirfoddol fod hyn oherwydd eu bod 

yn teimlo dan bwysau i gyflwyno’r dysgu proffesiynol i’r un safon â’r hyfforddwr 

Young Enterprise, diffyg cyfle i gyfnerthu eu dysgu yn ymarferol cyn i ganlyniadau’r 

arolwg gael eu casglu, a nerfusrwydd ynglŷn â chyflwyno i ysgolion eraill yn y 

clwstwr, yn enwedig lle nad oedd perthnasoedd sefydledig. Ar ôl ymarfer a chael 

adborth cadarnhaol gan athrawon, roedd yr hyfforddwyr gwirfoddol hyn yn teimlo’n 

fwy hyderus. 

• Profodd yr athrawon a gymerodd ran yn y dulliau hyfforddi rhaeadru dan arweiniad 

hyfforddwr ac e-ddysgu gynnydd cadarnhaol a sylweddol mewn gwybodaeth, sgiliau a 

hyder i addysgu addysg ariannol i bobl ifanc. 

o Roedd mwyafrif yr athrawon ond yn teimlo ychydig yn wybodus, yn fedrus neu’n 

hyderus i addysgu addysg ariannol cyn cymryd rhan yn y dysgu proffesiynol, neu 

ddim yn wybodus, yn fedrus nac yn hyderus o gwbl. Cynyddodd hyn i deimlo’n 

weddol wybodus, fedrus neu hyderus, neu’n wybodus, yn fedrus neu’n hyderus iawn 

i’r rhan fwyaf, a dywedodd rhai eu bod yn teimlo’n dra gwybodus, medrus neu 

hyderus. 

• Yn gyffredinol, roedd y dulliau rhaeadru dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu o 

ddarparu dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol yr un mor effeithiol â’i gilydd, 

o’u mesur yn ôl yr effaith gadarnhaol ar wybodaeth, sgiliau a hyder athrawon i addysgu 

addysg ariannol.  

o Fodd bynnag, roedd yn ymddangos bod y dull dan arweiniad hyfforddwr wedi arwain 

at fuddion ychwanegol o ran cyfathrebu’n effeithiol ac esbonio’r deunydd, a defnyddio 

adnoddau, y rhoddodd yr athrawon a gymerodd ran yn y dull hwnnw sgorau uwch 

iddynt. 

o Roedd hefyd yn ymddangos bod y dull dan arweiniad hyfforddwr yn gweddu’n well i’r 

ffordd yr oedd athrawon yn hoffi dysgu. Er bod y rhai a gymerodd ran yn y dull e-

ddysgu yn cytuno y gallent gwblhau’r cwrs ar eu cyflymder eu hunain, roeddent hefyd 

yn fwy tebygol o ddweud ei fod wedi cymryd mwy o amser nag athrawon a gymerodd 

ran yn y dull dan arweiniad hyfforddwr. 

o O ran y dull dan arweiniad hyfforddwr yn benodol, nid yw’n syndod bod gwybodaeth, 

sgiliau a hyder canfyddedig yr hyfforddwr gwirfoddol yn effeithio ar wybodaeth, sgiliau 

a hyder yr athrawon yr oeddent yn rhaeadru’r dysgu proffesiynol iddynt. Roedd 

gwybodaeth yr hyfforddwr gwirfoddol yn cael dylanwad cyffredinol ar effeithiolrwydd y 
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dysgu proffesiynol, ond roedd sgiliau trefnu’r hyfforddwr a’i allu i ysbrydoli eraill yn 

ddylanwadol hefyd. 

o Ni chafodd athrawon eu neilltuo i grwpiau ar hap ac roedd ganddynt rywfaint o 

ddewis o ran pa ddull i gymryd rhan ynddo, er bod argaeledd y dull dan arweiniad 

hyfforddwr wedi’i gyfyngu gan nifer a lleoliad hyfforddwyr gwirfoddol ac nid oedd ar 

gael i bob athro/athrawes yn gyfartal. Gallai hyn fod wedi arwain at rywfaint o duedd 

wrth ddethol y mae angen ei hystyried yn y canlyniadau. 

 

• Roedd y dysgu proffesiynol (y dulliau rhaeadru dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu) wedi 

cael yr effaith fwyaf ar athrawon heb lawer o brofiad blaenorol neu ddim profiad 

blaenorol o addysgu addysg ariannol ac ar athrawon cynradd yn gyffredinol o gymharu 

ag athrawon uwchradd.  

o Roedd gwybodaeth, sgiliau a hyder athrawon cynradd i addysgu addysg ariannol yn 

is o lawer nag athrawon uwchradd cyn y dysgu proffesiynol. Ar ôl cymryd rhan yn y 

dysgu proffesiynol, nid oedd gwahaniaeth yng ngwybodaeth, sgiliau a hyder 

athrawon cynradd ac uwchradd yn gyffredinol, sy’n dangos bod y dysgu proffesiynol 

wedi lleihau’r bylchau a fodolai’n flaenorol. 

• Mae effaith y dysgu proffesiynol (y ddau ddull) ar wybodaeth, sgiliau a hyder athrawon wedi 

bod yr un mor gadarnhaol yn y ddau brif Gonsortiwm Addysg Rhanbarthol a gymerodd 

ran (GwE ac ERW). Er gwaethaf y gwahaniaeth mewn cyfranogiad rhwng y ddau 

Gonsortiwm, mae’r canfyddiad hwn yn awgrymu nad yw unrhyw amrywiad yn y ffordd yr 

oedd y ddau Gonsortiwm Addysg Rhanbarthol wedi cynnal y dysgu proffesiynol neu 

gynorthwyo athrawon wedi cael effaith o bwys ar effeithiolrwydd cyffredinol y dysgu 

proffesiynol. 

• Roedd yr athrawon a gymerodd ran yn y dysgu proffesiynol eisoes yn argyhoeddedig ynglŷn 

â gwerth addysg ariannol, ond mae’r dysgu proffesiynol wedi ysbrydoli athrawon 

ymhellach i ddymuno cyflwyno addysg ariannol ar draws y cwricwlwm. 

o Mae’r dysgu proffesiynol hefyd wedi ehangu gwybodaeth athrawon am gwmpas 

addysg ariannol y tu hwnt i rifedd ac wedi cyfrannu at ehangu’r cyd-destun y 

mae addysg ariannol yn digwydd ynddo, y tu hwnt i Fathemateg. 

Yr effaith ar ganlyniadau pobl ifanc o ran gallu ariannol 

• Ar sail un grŵp ffocws gyda phobl ifanc, mae rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu bod y dysgu 

proffesiynol wedi cael effaith gadarnhaol ar brofiad pobl ifanc o addysg ariannol a 

chanlyniadau addysg ariannol. 

o Dywedodd y bobl ifanc eu bod wedi mwynhau’r dysgu; bod ganddynt ddealltwriaeth 

ddyfnach o rôl bwysig arian yn ein bywydau; bod ganddynt fwy o allu i reoli arian yn 

effeithiol, yn benodol gallu gwario arian yn ddoeth a chynilo; bod ganddynt 

ddealltwriaeth ddyfnach o’r angen i reoleiddio eu hemosiynau yn gysylltiedig ag arian, 

yn benodol i wahaniaethu rhwng anghenion a dymuniadau, a gohirio boddhad; a bod 

ganddynt fwy o werthfawrogiad o’r angen i siopa o gwmpas, a gwneud 

penderfyniadau gwybodus a beirniadol. Mae hyn yn seiliedig ar adroddiadau’r bobl 

ifanc eu hunain, ac nid ar arsylwadau o newid gwirioneddol dros amser. 

• O ganlyniad i’r pandemig, cwtogwyd yr amserlen yn sylweddol ac mae’r gwerthusiad ond 

wedi gallu asesu effaith tymor byr uniongyrchol y dysgu proffesiynol ar athrawon a’r 
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bobl ifanc maen nhw’n eu haddysgu. Byddai angen gwneud mwy o waith i archwilio unrhyw 

effaith barhaus. 

Cost-effeithiolrwydd y ddau ddull 

• Yn gyffredinol, mae’r dull e-ddysgu yn cynnig ffordd fwy cost-effeithiol o gyflwyno’r 

dysgu proffesiynol ar raddfa fawr o gymharu â’r dull dan arweiniad hyfforddwr, gan 

gyflawni canlyniadau yr un mor gadarnhaol. Er gwaethaf y posibilrwydd o gostau sefydlog 

uwch o flaen llaw (sy’n gysylltiedig â’r datblygiad TG ychwanegol), mae’r costau parhaus sy’n 

gysylltiedig â’r e-ddysgu yn gymharol is nag ar gyfer y dull dan arweiniad hyfforddwr, sy’n 

cynnwys costau parhaus ar gyfer datblygu hyfforddwyr gwirfoddol ac amser athrawon (gan 

gynnwys athrawon cyflenwi) i raeadru’r dysgu proffesiynol. 

Recriwtio athrawon ac ymgysylltu â nhw 

• Er yr amlygwyd y Consortia Addysg Rhanbarthol fel conglfeini allweddol o’r ymagwedd 

genedlaethol at ddysgu proffesiynol, darganfuwyd nad ydynt yn gweithredu’n unffurf. Roedd 

cyfranogiad yn y dysgu proffesiynol yn gryfach pan oedd y broses o recriwtio 

athrawon ac ymgysylltu â nhw yn cael ei chefnogi’n lleol gan y Consortia Addysg 

Rhanbarthol. Rhoddodd un o’r Consortia gymorth sylweddol i hyfforddwyr gwirfoddol wrth 

raeadru’r dysgu proffesiynol, ac roedd hyn yn sicr wedi cyfrannu at gyfranogiad cryf gan 

athrawon yn y rhanbarth hwn.  

• Roedd tybiaeth hefyd y gallai’r dysgu proffesiynol gael ei raeadru i athrawon eraill nid yn unig 

yn eu hysgol eu hunain ond hefyd o fewn eu clwstwr (mae clwstwr yn cynnwys ysgol 

uwchradd a nifer o ysgolion cynradd bwydo). Ac eto, daeth i’r amlwg nad oedd athrawon yn 

gyfarwydd â rhannu dysgu proffesiynol ag athrawon y tu allan i’w hysgol eu hunain, a 

oedd yn cyfyngu ar gyrhaeddiad y dysgu proffesiynol dan arweiniad hyfforddwr. 

Gwaddol 

• Datblygu adnoddau dysgu proffesiynol sy’n benodol i Gymru ac yn yr iaith Gymraeg: 

Yn bwysig, mae hyn wedi llenwi bwlch yn y dysgu proffesiynol a gynigir ar gyfer addysg 

ariannol yng Nghymru ac ychwanegu at y sylfaen adnoddau ar gyfer athrawon. Mae 

rhanddeiliaid yn cydnabod bod y dysgu proffesiynol a’r adnoddau yn llenwi bwlch mewn 

dysgu proffesiynol ar gyfer athrawon yng Nghymru, ac mae awydd i’r adnoddau digidol fod 

ar gael a chael eu cynnal ar ôl y prosiect.  

• Datblygu perthnasoedd newydd yng Nghymru: Mae’r prosiect wedi rhoi cyfle i MaPS a 

Young Enterprise ffurfio perthnasoedd yng Nghymru ym maes addysg ariannol, gan baratoi’r 

ffordd ar gyfer datblygu ymhellach. Mae’r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi datblygu 

Cynllun Gweithredu Dysgu Proffesiynol Strategol, sy’n cydnabod nifer fach o sefydliadau 

blaenoriaethol â gwybodaeth bynciol benodol, yn rhoi cyfle i ddarparwr hyfforddiant 

athrawon arbenigol ar addysg ariannol gael ei leoli fel partner dysgu proffesiynol allweddol.  

• Cyfleoedd parhaus i gysylltu â’r Cwricwlwm i Gymru: Er bod cyfweliadau cynnar â rhai 

aelodau staff Consortiwm Addysg Rhanbarthol wedi codi amheuon ynglŷn â’r cysylltiad 

rhwng y dysgu proffesiynol a’r Cwricwlwm newydd, mae’r adborth gan yr hyfforddwyr 

gwirfoddol a’r athrawon yn yr arolygon a’r cyfweliadau yn dangos yn glir fod athrawon yn 

gweld cysylltiad â’r Cwricwlwm newydd ac wedi amlygu nifer o gyfleoedd lle y gellir 

ymsefydlu addysg ariannol yn fwy cadarn wrth i’r Cwricwlwm barhau i gael ei gyflwyno. 

• Treialu dull newydd o ddysgu proffesiynol: Mae’r prosiect wedi caniatáu ar gyfer treialu 

dull gwahanol iawn o ddysgu proffesiynol (dull wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr) sy’n 

cyferbynnu ag ymyriadau hyfforddiant addysg ariannol blaenorol sydd, yn nodweddiadol, 
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wedi cynnwys hyfforddwyr arbenigol sy’n darparu dysgu proffesiynol yn uniongyrchol i 

athrawon. Mae hyn yn cyfrannu at y sylfaen dystiolaeth bresennol (e.e. o’r “Gronfa Beth sy’n 

Gweithio” a ariennir gan MaPS) sydd wedi dangos effaith datblygiad proffesiynol athrawon 

mewn addysg ariannol a ddarperir gan hyfforddwyr arbenigol, ac yn amlygu’r potensial ar 

gyfer modelau amgen o gyflwyno, gan gynnwys dull wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr 

a dull e-ddysgu.  

Goblygiadau 

• Gallai’r dull wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr a’r dull e-ddysgu helpu i 

ddarparu dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol ar raddfa ehangach. Mae’r 

ddau ddull yn effeithiol o ran cynyddu gwybodaeth, sgiliau a hyder athrawon i addysgu 

addysg ariannol, a gellid defnyddio’r naill ddull neu’r llall i gynhyrchu canlyniadau tebyg, er 

hynny gyda chostau a chyrhaeddiad gwahanol. Wrth ddewis dull, dylai darparwyr ac 

arianwyr dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol ystyried gwahanol rinweddau a 

chyfyngiadau’r dulliau o ran y cyd-destun, gan roi ystyriaeth i ddewisiadau athrawon, y 

cyrhaeddiad posibl, ymgysylltu, y gost a’r posibilrwydd o gyflwyno’n ddwyieithog. 

• Gall hyfforddi athrawon i raeadru dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol i’w 

cymheiriaid fod yn effeithiol pan gaiff ei gefnogi. Mae angen i athrawon gael hyfforddiant 

ac adnoddau arbenigol yn ystod yr hyfforddiant cychwynnol a chymorth parhaus i raeadru’r 

dysgu proffesiynol i eraill. Roedd angen mwy o gymorth ar athrawon â phrofiad blaenorol 

cyfyngedig neu ddim profiad blaenorol o addysg ariannol neu gyflwyno dysgu proffesiynol. 

Yn ystod y prosiect, rhoddwyd cymorth gan hyfforddwr Young Enterprise a thrwy’r Consortia 

Addysg Rhanbarthol. Gallai’r dysgu proffesiynol gael ei ymsefydlu yn y dysgu proffesiynol 

presennol a gynigir gan y Consortia Rhanbarthol yng Nghymru. Yng nghyd-destun gwledydd 

eraill y Deyrnas Unedig, byddai angen archwilio ymhellach i ddeall sut gallai’r dull hwn o 

ddysgu proffesiynol gael ei ymsefydlu mewn strwythurau eraill sy’n bodoli (e.e. 

Ymddiriedolaethau Aml-Academi yn Lloegr, Awdurdodau Lleol yn yr Alban) neu drwy 

Addysg Gychwynnol i Athrawon. Pa lwybr bynnag a ddefnyddir, mae angen iddo gynnwys y 

capasiti a’r seilwaith i ddarparu’r cymorth yn barhaus.  

• Mae angen cymryd camau pendant i annog ymgysylltiad â’r dysgu proffesiynol er 

mwyn sicrhau y gellir elwa o’r buddion. Mae hyn yn gofyn am gyfathrebu effeithiol, i 

sicrhau bod athrawon yn ymwybodol o’r cyfleoedd dysgu proffesiynol a’r buddion, ac i 

alluogi athrawon i gymryd rhan. Roedd y dysgu proffesiynol wedi elwa o gefnogaeth a 

chyfathrebu gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys cyfathrebu trwy gylchlythyr Dysg 

Llywodraeth Cymru a phostiadau cyfryngau cymdeithasol. Mae angen rhoi ystyriaeth bellach 

i’r camau y gellid eu cymryd i annog a galluogi cyfranogiad ar lefel leol, yn enwedig y 

cymorth lleol gan y Consortia Addysg Rhanbarthol. Roedd cyfranogiad yn uwch pan oedd y 

cymorth a’r anogaeth gan y Consortiwm Addysg Rhanbarthol yn gryfach. O ystyried bod gan 

lawer o’r athrawon a gymerodd ran yn y dysgu proffesiynol brofiad blaenorol cyfyngedig neu 

ddim profiad blaenorol o addysg ariannol neu rôl arwain a oedd yn cynnwys addysg 

ariannol, fe allai fod yn werth targedu athrawon ar gam cynnar o’u gyrfa yn ogystal ag 

athrawon sydd eisoes â rôl arwain sy’n cynnwys addysg ariannol neu sy’n ymgymryd â rôl 

arwain o’r fath. 

• Mae angen i’r adnoddau dysgu proffesiynol fod ar gael ac yn hygyrch i athrawon, 

mewn man lle y byddai athrawon yn disgwyl dod o hyd i wybodaeth am ddysgu proffesiynol 

ac adnoddau dysgu ac addysgu yn fwy cyffredinol, fel Hwb yng Nghymru, a thrwy’r 

Consortia Addysg Rhanbarthol. Byddai angen amlygu platfformau tebyg mewn gwledydd 
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eraill. Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod yr adnoddau’n cael eu hyrwyddo’n weithredol yn 

hytrach na’u cynnal ar blatfform yn unig, i gynyddu’r defnydd ohonynt a’u heffeithiolrwydd. 

• Mae angen i’r adnoddau gael eu cadw’n gyfredol ac yn berthnasol. O ran y dull dan 

arweiniad hyfforddwr a’r dull e-ddysgu, mae goblygiadau o ran adnoddau yn gysylltiedig â 

chadw’r deunyddiau dysgu proffesiynol yn gyfredol ac yn berthnasol yn barhaus. Er efallai 

na fydd angen i ddiweddariadau ddigwydd yn aml, byddai angen i’r cynnwys gael ei loywi’n 

rheolaidd i sicrhau ei fod yn berthnasol o hyd, gan roi ystyriaeth arbennig i unrhyw 

ddatblygiadau parhaus i’r Cwricwlwm i Gymru. Mae goblygiadau ychwanegol i adnoddau yn 

gysylltiedig â chynnal yr adnodd e-ddysgu yn dechnegol a chostau datblygu sy’n gysylltiedig 

â gweithredu diweddariadau.   

• Mae angen i adnoddau fod yn ddwyieithog. Drwy gydol y prosiect, roedd y ffaith bod 

adnoddau addysg ariannol Cymraeg yn cael eu darparu sy’n cyd-fynd â’r Cwricwlwm 

newydd i Gymru yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr ac roeddent yn llenwi bwlch yn yr adnoddau 

addysg ariannol o ansawdd da sydd ar gael yn Gymraeg. Gan fod llawer o ysgolion yng 

Nghymru yn addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig, mae’n hanfodol bod adnoddau 

dwyieithog yn cael eu darparu i sicrhau mynediad cyfartal ac effaith y dysgu. Mae angen i 

unrhyw ddiweddariadau a datblygiadau i’r adnoddau gael eu gwneud yn Gymraeg ac yn 

Saesneg hefyd. 

• Mae cynaliadwyedd y dysgu proffesiynol a’r gallu i addasu ei raddfa yn dibynnu ar 

ddull cyfannol a chydlynol o ddarparu dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol ar 

lefel genedlaethol a rhanbarthol. Mae’r hyn a ddysgwyd o’r gwerthusiad hwn yn awgrymu, 

ar lefel genedlaethol, bod hyn yn gofyn am ffocws clir a phwyslais ar ddysgu proffesiynol ym 

maes addysg ariannol, adnoddau hygyrch â chyfeiriadau clir atynt a mynediad at ddysgu 

proffesiynol, gyda chymorth rhanbarthol lleol. Mae angen cymorth ar athrawon (ac ysgolion) i 

alluogi athrawon i ymgysylltu â’r dysgu proffesiynol ac, os ydynt yn ymgysylltu fel hyfforddwr 

gwirfoddol, adnoddau a chymorth i raeadru’r dysgu proffesiynol i athrawon eraill. Mae angen i 

athrawon wybod sut a ble y gallant gael gafael ar ddysgu proffesiynol o ansawdd uchel y 

mae ei ansawdd wedi cael ei sicrhau. Gallai’r cynllun gweithredu dysgu proffesiynol strategol, 

a ddatblygwyd i gefnogi’r Cwricwlwm newydd i Gymru, gynnig llwybr i amlygu sefydliadau â 

gwybodaeth bynciol benodol sy’n gallu darparu dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol 

ar raddfa genedlaethol. 

1 Trosolwg o’r prosiect 

Roedd y Prosiect Braenaru Dysgu Proffesiynol ym maes Addysg Ariannol ar gyfer Athrawon yng 

Nghymru yn canolbwyntio ar brofi dau ddull o ymsefydlu ac addasu graddfa dysgu proffesiynol 

effeithiol ym maes addysg ariannol. Roedd yn rhan o’r rhaglen o brosiectau braenaru Plant a 

Phobl Ifanc a ariannwyd gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau i brofi ffyrdd y gellid addasu eu 

graddfa o gynyddu lles ariannol trwy addysg ariannol.  

Roedd y prosiect yn bartneriaeth rhwng y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS), Young 

Enterprise, Llywodraeth Cymru (gan gynnwys y Consortia Addysg Rhanbarthol) ac Ysgol Fusnes 

Caeredin fel y partner gwerthuso. Ariannwyd y prosiect gan MaPS ac fe’i darparwyd gan Young 

Money (ar ran Young Enterprise) a dau o’r Consortia Addysg Rhanbarthol yng Nghymru (GwE ac 

ERW). Ers i’r prosiect ddechrau, mae ERW wedi bod trwy newidiadau strwythurol a gostyngiad 

yn nifer y cynghorau cyfranogol. Mae’r adroddiad hwn yn adlewyrchu statws ac aelodaeth ERW 

ar adeg y prosiect. 
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Nod gwreiddiol y prosiect braenaru oedd gweithio ar y cyd â’r pedwar Consortiwm Addysg 

Rhanbarthol yng Nghymru sy’n gyfrifol am flaenoriaethau dysgu proffesiynol ar gyfer ysgolion yn 

eu hardaloedd a gweithio gydag ysgolion a’u staff (sy’n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a/neu’r 

Saesneg) i ddylunio a darparu cyfleoedd dysgu ar gyfer athrawon. Dim ond dau o’r pedwar 

Consortiwm Addysg Rhanbarthol a ymrwymodd i gymryd rhan yn y prosiect braenaru. 

Y ddau ddull dysgu proffesiynol a brofwyd oedd dull dysgu proffesiynol wedi’i raeadru dan 

arweiniad hyfforddwr, a dull e-ddysgu lle’r oedd athrawon yn cymryd rhan ar eu pen eu hunain ar 

eu cyflymder eu hunain. Yn y ddau achos, nod y dysgu proffesiynol oedd cynyddu gwybodaeth, 

sgiliau a hyder athrawon wrth gyflwyno addysg ariannol effeithiol i bobl ifanc. Roedd y prosiect yn 

canolbwyntio’n bennaf ar athrawon a phobl ifanc yng Nghyfnod Allweddol 2 uchaf a/neu Gyfnod 

Allweddol 3 isaf i fanteisio ar y cyfle allweddol i oleuo’r ffordd o ran addysg ariannol sy’n digwydd 

wrth bontio rhwng yr ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd. Roedd ar gael i bob addysgwr. 

Roedd yr holl ddysgu proffesiynol1 ar gael yn ddwyieithog ac yn cyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru. 

Roedd addysgwyr hefyd yn gallu cael at adnoddau am ddim a ddatblygwyd yn rhan o’r prosiect, 

gan gynnwys yr adnodd addysgu newydd Mapio Arian.  

Sefydlwyd amserlen wreiddiol y prosiect cyn i’r pandemig ddechrau. Lansiwyd y prosiect ym mis 

Ionawr 2020 gyda’r nod gwreiddiol o weld hyfforddwyr gwirfoddol yn cymryd rhan yn yr 

hyfforddiant ym mis Ebrill 2020, a hyfforddwyr gwirfoddol yn rhaeadru’r dysgu proffesiynol i’w 

cymheiriaid o fis Ebrill i fis Tachwedd 2020. Bwriadwyd i’r dysgu proffesiynol trwy e-ddysgu fod ar 

gael o fis Medi i fis Tachwedd 2020. O ganlyniad i’r pandemig, a arweiniodd at gau ysgolion a 

chapasiti cyfyngedig i ysgolion ymgysylltu ac i Gonsortia Addysg Rhanbarthol gymryd rhan yn y 

dysgu proffesiynol a’i raeadru, gohiriwyd darparu’r hyfforddiant am naw mis. Fe ailddechreuodd 

ym mis Ionawr 2021, a pharhawyd i ddatblygu cynnwys drwy gydol y cyfnod. Cyflwynwyd y 

dysgu proffesiynol dan arweiniad hyfforddwr a thrwy e-ddysgu i athrawon yn raddol o fis Ionawr i 

fis Mehefin 2021. Roedd effeithiau parhaus y pandemig ar yr amserlen a chapasiti’r Consortia 

Addysg Rhanbarthol, ysgolion ac athrawon, wedi arwain at oblygiadau o ran cymryd rhan. 

1.1 Cwestiynau Gwerthuso Allweddol 

Ceisiodd y prosiect werthuso’r cwestiynau allweddol canlynol: 

1. Beth yw effaith dysgu proffesiynol ar gyfer athrawon ar wybodaeth, sgiliau a hyder 

athrawon wrth gyflwyno addysg ariannol?  

2. Beth yw effaith ac effeithiolrwydd cymharol y ddau ddull gweithredu o ran dysgu 

proffesiynol ar gyfer athrawon?  

3. Beth yw effaith dysgu proffesiynol ar gyfer athrawon ar brofiadau disgyblion o addysg 

ariannol a gwybodaeth, sgiliau, agweddau ac ymddygiadau ariannol? 

4. Beth yw costau a buddion cymharol y dulliau a’r sianeli gweithredu?  

2 Cyfranogiad yn y prosiect 

Yn wreiddiol, disgwyliwyd y byddai pob un o’r pedwar Consortiwm Addysg Rhanbarthol yn 

cymryd rhan yn y prosiect braenaru, gyda’r nod o gyrraedd 1,000 o athrawon, ond dim ond dau 

ohonynt a ymunodd â’r prosiect (ERW a GwE). Mae GwE yn cynnwys awdurdodau lleol yng 

ngogledd Cymru ac, ar adeg y prosiect, ERW oedd Consortiwm Canolbarth a De-orllewin Cymru. 

Nid oedd y ddau Gonsortiwm Addysg Rhanbarthol arall (CSC ac EAS) yn gallu cymryd rhan yn y 

 
1 Heblaw am yr hyfforddiant ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ cychwynnol a ddarparwyd gan Young Enterprise i’r 
23 hyfforddwr gwirfoddol, a gyflwynwyd yn Saesneg yn unig. 

https://www.young-enterprise.org.uk/resources/money-mapping
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prosiect braenaru gan nad oedd digon o staff ar gael i ddatblygu’r gwaith, o ran sefydlu’r grant 

cychwynnol a rheoli’r prosiect. O ganlyniad, addaswyd y niferoedd targed cyffredinol i 

adlewyrchu’r ffaith mai dim ond dau o’r pedwar consortiwm rhanbarthol oedd yn cymryd rhan. 

Effeithiwyd ar gyfranogiad ymhellach gan y pandemig Covid-19, cau ysgolion yn ystod y prosiect, 

a phwysau ar athrawon ar y pryd. 

Recriwtiwyd athrawon i’r prosiect braenaru i ddechrau gan Gonsortia Addysg Rhanbarthol trwy 

gysylltiadau rhanbarthol, perthnasoedd presennol ag ysgolion a rhwydweithiau eraill, ac yn 

ganolog gan Young Enterprise trwy ymgyrchoedd e-bost, postiadau cyfryngau cymdeithasol ac 

ymgyrchoedd gan gynnwys LinkedIn a Twitter, cynnwys gwybodaeth yng nghylchlythyr Dysg 

Llywodraeth Cymru, cynnwys gwybodaeth yng nghylchlythyrau Young Enterprise ei hun ac 

unrhyw gyfathrebiadau eraill perthnasol a oedd yn cael eu hanfon at addysgwyr yng Nghymru. 

Cafodd pob math o gyfathrebu rywfaint o lwyddiant o ran ennyn diddordeb, ond y dulliau 

cyfathrebu a gynhaliwyd gan GwE a arweiniodd at gofrestru’r nifer fwyaf o athrawon o bell ffordd, 

er bod y gyfradd drosi’n is.   

Y bwriad gwreiddiol oedd neilltuo athrawon i’r dull dan arweiniad hyfforddwr neu’r dull e-ddysgu, i 

sicrhau rhywfaint o neilltuo ar hap a lleihau croes-halogi i’r eithaf, ac i sicrhau samplau o faint 

tebyg ar draws y gwahanol ymyriadau. Fodd bynnag, o ganlyniad i’r niferoedd isel, rhoddwyd 

dewis i athrawon o ran pa ddull i gymryd rhan ynddo er mwyn cynyddu ymgysylltiad gymaint â 

phosibl, er bod y dewis i gymryd rhan yn y dull dan arweiniad hyfforddwr wedi’i gyfyngu gan 

argaeledd hyfforddwyr gwirfoddol. 

Pennwyd ymgysylltiad â’r dysgu proffesiynol trwy’r dull dan arweiniad hyfforddwr, a’i argaeledd, 

gan nifer a lleoliad yr unigolion a gofrestrodd i ddod yn hyfforddwyr gwirfoddol. Cymerodd dau 

ddeg tri o unigolion (yn cynnwys cymysgedd o staff Consortiwm Addysg Rhanbarthol ac 

athrawon) ran yn yr hyfforddiant addysg ariannol a ddarparwyd gan Young Enterprise i ddod yn 

hyfforddwyr gwirfoddol a rhaeadru’r dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol i athrawon eraill 

yn eu hysgolion eu hunain ac ysgolion o fewn eu clystyrau (sy’n cynnwys yr ysgol uwchradd a'r 

ysgolion cynradd partner neu fwydo). Cymerodd dau ddeg un (91%) o’r hyfforddwyr gwirfoddol 

ran yn llawn yn y gwerthusiad. 

Yr hyfforddwyr gwirfoddol oedd yn bennaf gyfrifol am recriwtio a chynnwys athrawon yn y dysgu 

proffesiynol wedi’i raeadru, ond cefnogwyd hyn gan y Consortia Addysg Rhanbarthol. Roedd un 

o’r Consortia Addysg Rhanbarthol yn arbennig wedi rhoi cryn gymorth sefydliadol a gweinyddol i 

helpu athrawon i raeadru’r dysgu proffesiynol, gan gysylltu athrawon ag ysgolion clwstwr, 

hysbysebu’r dysgu proffesiynol a hyd yn oed llunio negeseuon e-bost drafft y gallent eu hanfon at 

athrawon eraill. Roedd hyn yn sicr wedi cyfrannu at y cyfraddau cyfranogiad uwch yn gyffredinol 

gan athrawon yn y Consortiwm Addysg Rhanbarthol hwn: 

Felly roedd [aelod o staff y Consortiwm Addysg Rhanbarthol] wedi gwneud yr 

holl lythyrau e-bost, roedd hi wedi gwneud y ffurflenni Google, roedd hi wedi 

gwneud popeth … roedd hi wedi ceisio meddwl am bopeth y byddai angen i ni 

ei wneud i hwyluso pethau. Mae hi wedi bod yn wych … dydw i ddim yn credu 

y byddai wedi gweithio hebddi, mae hi wedi bod yn hynod o effeithlon gyda 

galwadau ffôn a negeseuon e-bost, ie mae hi’n wych, ie. (Cyfwelai 1: 

Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Cofrestrodd gyfanswm o 125 o athrawon i gymryd rhan yn y dysgu proffesiynol wedi’i raeadru 

dan arweiniad hyfforddwr; 25 o ERW a 100 o GwE. Y nifer derfynol o athrawon y rhaeadrodd yr 

hyfforddwyr gwirfoddol y dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol iddynt oedd 91 o athrawon 

(ERW: 22; GwE: 69). At ei gilydd, roedd dwy ran o dair o’r athrawon (60) a dderbyniodd y dysgu 

proffesiynol wedi’i raeadru wedi cymryd rhan yn llawn yn y gwerthusiad. 
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Sicrhawyd bod y dewis e-ddysgu ar gael i athrawon yn yr holl Gonsortia Addysg Rhanbarthol er 

mwyn ceisio ehangu’r cyfranogiad. Cofrestrodd gyfanswm o 145 o athrawon (CSC: 14; EAS: 8; 

ERW: 26; GwE: 97) i gymryd rhan, ond y niferoedd terfynol a gwblhaodd y cwrs e-ddysgu oedd 

62 (CSC: 1; EAS: 2; ERW: 8; GwE: 51). Mae’r gymhareb uwch o lawer o ran cofrestru i gwblhau 

yn dangos y diddordeb mewn cymryd rhan mewn dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol, 

ond mae hefyd yn dangos yr anawsterau yr oedd athrawon yn eu hwynebu o ran neilltuo amser i 

ymgysylltu ar adeg heriol. Roedd cyfranogiad yn y gwerthusiad yn gymesur o is. At ei gilydd, 

roedd dwy ran o dair o’r athrawon (41) a gymerodd ran yn y dysgu proffesiynol trwy e-ddysgu 

wedi cymryd rhan yn llawn yn y gwerthusiad. 

  



11 
 

3 Dull gwerthuso 

Roedd y dull gwerthuso’n cynnwys profi dwy ymyrraeth:  

1. Dull dysgu proffesiynol wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr.  

2. Dull e-ddysgu lle’r oedd athrawon yn cymryd rhan ar eu pen eu hunain ar eu cyflymder 
eu hunain. 

Yn wreiddiol, bwriadwyd neilltuo athrawon i un o’r ddau ddull hyn, ond o ystyried y niferoedd isel 

a gofrestrodd, caniatawyd i athrawon ddewis pa ddull i gymryd rhan ynddo er mwyn cynyddu 

ymgysylltiad. Gallai athrawon ddewis cymryd rhan mewn un o dair ffordd bosibl, ac roedd y ddwy 

gyntaf gyda’i gilydd yn ffurfio’r dull wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr: 

1. Hyfforddwyr gwirfoddol. Cymerodd rhai athrawon a staff o’r Consortia Addysg 

Rhanbarthol ran mewn cwrs hyfforddi addysg ariannol deuddydd i ddod yn hyfforddwyr 

gwirfoddol a rhaeadru dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol i athrawon eraill. 

Dyluniwyd yr hyfforddiant gan Young Enterprise ac fe’i cyflwynwyd gan un o’u 

hyfforddwyr athrawon arbenigol ym maes addysg ariannol. Archwiliodd y diwrnod cyntaf 

gysyniad a chyd-destun gallu ariannol ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru, gan gynnwys y 

pynciau a’r canlyniadau addysg ariannol perthnasol ar gyfer pobl ifanc a chyfleoedd 

cyflwyno yn rhan o’r Cwricwlwm. Treiddiodd yr ail ddiwrnod yn ddwfn i’r deunyddiau 

dysgu proffesiynol y byddai’r hyfforddwyr yn eu cyflwyno. Bwriadwyd cyflwyno’r 

hyfforddiant wyneb yn wyneb yn wreiddiol, ond fe’i cyflwynwyd o bell (trwy Teams) o 

ganlyniad i’r pandemig. 

2. Datblygiad proffesiynol wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr. Cymerodd rhai 

athrawon ran yn y dysgu proffesiynol wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr a 

gyflwynwyd gan yr hyfforddwyr gwirfoddol. Roedd y sesiynau grŵp yn para dwy awr a 

hanner ar gyfartaledd. O ganlyniad i’r pandemig, roedd y rhan fwyaf o’r sesiynau ar gael 

o bell, a llwyddodd rhai athrawon i ddarparu sesiynau mewn ysgolion. 

3. Datblygiad proffesiynol trwy e-ddysgu. Cymerodd rhai athrawon ran mewn cwrs e-

ddysgu a ddyluniwyd ac a ddarparwyd gan Young Enterprise ac a oedd ar gael i 

athrawon gymryd rhan iddo ar eu cyflymder eu hunain. Disgwyliwyd i’r cwrs e-ddysgu 

gymryd rhwng awr a hanner a dwy awr a hanner i’w gwblhau. Roedd cynnwys y cwrs e-

ddysgu yn adlewyrchu cynnwys y dull dan arweiniad hyfforddwr. Mae Atodiad 1 yn rhoi 

mwy o fanylion ac yn cynnwys delweddau o’r dudalen gofrestru, rhestr o fodiwlau, 

enghraifft o gynnwys modiwl ac enghraifft o weithgaredd. Gellir cael at y cwrs e-ddysgu 

yn https://e-learning.y-e.org.uk/ ac mae’n gwbl ddwyieithog.  

Datblygodd a darparodd Young Enterprise y ddau ddull a’r adnoddau cysylltiedig, gan gynnwys 

yr adnodd addysgu Mapio Arian a oedd yn cyd-fynd â’r dysgu proffesiynol mewn ymgynghoriad 

ag athrawon o’r ddau ranbarth a gymerodd ran. 

3.1 Gweithgarwch casglu data a ffynonellau data 

I brofi’r cwestiynau gwerthuso, bwriadwyd defnyddio ystod o weithgareddau casglu data a 

ffynonellau data drwy gydol y prosiect braenaru, er na chyflawnwyd pob un o’r rhain yn y pen 

draw oherwydd newidiadau i’r amserlen o ganlyniad i’r pandemig ac oherwydd bod cau ysgolion 

yn golygu nad oedd gan athrawon lawer o amser neu ddim amser i gymryd rhan. Mae Tablau 1 a 

2 yn rhoi’r niferoedd terfynol a gymerodd ran mewn gwahanol rannau meintiol ac ansoddol o’r 

gwerthusiad.  

  

https://e-learning.y-e.org.uk/
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Tabl 1: Casglu data meintiol 

Data arolwg a gasglwyd  

Hyfforddwyr Cyn-arolygon: 22; Ôl-arolygon 22  

Cyn-arolygon ac ôl-arolygon wedi’u paru: 21  

Arolwg dilynol: 10 

Athrawon dan arweiniad hyfforddwr Cyn-arolygon: 84; Ôl-arolygon 67 

Cyn-arolygon ac ôl-arolygon wedi’u paru 60 

Arolwg dilynol: 0 

Athrawon e-ddysgu Cyn-arolygon 107; Ôl-arolygon 45 

Cyn-arolygon ac ôl-arolygon wedi’u paru 41 

Arolwg dilynol: 3  

Tabl 2: Casglu data ansoddol 

Gweithgarwch casglu data a fwriadwyd Gweithgarwch casglu data a gwblhawyd 

Cyfweliadau â hyfforddwyr 5 ERW (yr oedd 2 ohonynt yn staff Consortiwm Addysg 
Rhanbarthol) 

2 GwE 

Cyfweliadau ag athrawon 

 

Dan arweiniad hyfforddwr:  

2 GwE 

E-ddysgu: 

0 wedi’u cwblhau 

Arsylwi sesiynau hyfforddi 

 

Arsylwyd 1 sesiwn hyfforddi Young Enterprise 

Arsylwyd 1 sesiwn hyfforddiant wedi’i raeadru (ERW) 

Grwpiau ffocws gyda phobl ifanc 1 Ysgol Gynradd; 6 disgybl, Blwyddyn 6, GwE 

Cyfweliadau â rhanddeiliaid 1 x Llywodraeth Cymru; 1 x MaPS, 3 x Young Enterprise, 
2 x Consortiwm Addysg Rhanbarthol) 

 

Cymharu cyn-arolygon, ôl-arolygon ac arolygon dilynol 

I asesu effaith y dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol, gofynnwyd i’r holl unigolion a 

gymerodd ran fel hyfforddwyr gwirfoddol, neu a gymerodd ran yn y dulliau dan arweiniad 

hyfforddwr neu e-ddysgu o ddarparu’r dysgu proffesiynol, gwblhau cyn-arolwg sylfaenol (cyn 

cymryd rhan yn y dysgu proffesiynol), arolwg ôl-hyfforddiant (yn syth ar ôl y dysgu proffesiynol), 

ac arolwg dilynol (tua thri mis ar ôl cymryd rhan yn y dysgu proffesiynol). Dadansoddwyd sgorau 

ar gyfer mesurau ailadroddus o wybodaeth, sgiliau a hyder i asesu effaith y dysgu proffesiynol.  

Dyluniwyd y cyn-arolygon a’r ôl-arolygon i fesur effaith uniongyrchol y dysgu proffesiynol, a 

lluniwyd yr arolwg dilynol i fesur effaith barhaus. Wrth i’r amserlen newid i ystyried cyfnod clo a 

chau ysgolion, lleihaodd y cyfle i gwblhau arolwg dilynol dri mis ar ôl cymryd rhan yn y dysgu 

proffesiynol, yn enwedig ar gyfer y rhai hynny a oedd yn derbyn y dysgu proffesiynol wedi’i 

raeadru. Cwblhawyd nifer fach o arolygon dilynol gan yr hyfforddwyr gwirfoddol, ond roedd y 

cyfanswm yn rhy fach i ddadansoddi’n feintiol. Felly, un o gyfyngiadau’r gwerthusiad yw ei fod yn 

cyfleu effaith uniongyrchol y dysgu proffesiynol yn unig. 
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Arsylwadau 

Yn wreiddiol, bwriadwyd arsylwi sawl un o’r sesiynau dysgu proffesiynol a gyflwynwyd gan 

hyfforddwyr gwirfoddol i helpu i lywio’r hyn oedd yn cael ei gyflwyno a deall p’un a allai unrhyw 

amrywiadau yn y ffordd yr oedd y dysgu proffesiynol yn cael ei raeadru effeithio ar effeithiolrwydd 

y dulliau. Cyflwynwyd bron yr holl ddysgu proffesiynol o bell, a dim ond dwy sesiwn a arsylwyd: y 

sesiwn hyfforddiant cychwynnol a ddarparwyd gan Hyfforddwr Young Enterprise (i ddeall yr 

hyfforddiant gwreiddiol a dderbyniwyd) ac un sesiwn wedi’i rhaeadru a gyflwynwyd ar y cyd gan 

ddau aelod o staff o un o’r Consortia Addysg Rhanbarthol. Bu’n anodd trefnu’r arsylwadau o 

ganlyniad i’r amserlen dynn. Roedd rhai athrawon yn teimlo’n nerfus, yn naturiol, yn enwedig y 

rhai hynny nad oeddent yn gyfarwydd â chyflwyno dysgu proffesiynol, a gallai’r ffaith bod arsylwr 

yn bresennol fod wedi codi ofn ar athrawon.  

Y sail resymegol ar gyfer yr arsylwadau oedd deall p’un a allai unrhyw amrywiadau i’r ffordd y 

cyflwynwyd y dysgu proffesiynol fod wedi effeithio ar effeithiolrwydd y dulliau. Dadansoddwyd 

data arolwg (yr adroddir arno’n ddiweddarach yn yr adroddiad hwn) i brofi am amrywiadau yn ôl 

ffactorau Consortiwm Addysg Rhanbarthol a hyfforddwr, ac ni ddangosodd unrhyw 

wahaniaethau o ran effeithiolrwydd. 

Cyfweliadau 

Cynhaliwyd cyfweliadau unigol â hyfforddwyr gwirfoddol a’r rhai a gymerodd ran yn y dulliau dan 

arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu i ddeall effaith y dysgu proffesiynol ar unigolion. 

Roedd cyfweliadau â rhanddeiliaid y prosiect, gan gynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, 

MaPS, Young Enterprise a Chonsortia Addysg Rhanbarthol, wedi llywio’r gwerthusiad o’r broses 

a’r dadansoddiad cost/budd o’r dulliau i raddau helaeth.  

Grwpiau ffocws 

I asesu effaith y dysgu proffesiynol ar bobl ifanc, bwriadwyd cynnal grwpiau ffocws ôl-ymyrraeth. 

Wrth i’r pandemig barhau, ac amserlen y prosiect newid, ychydig iawn o amser oedd gan 

athrawon i roi eu dysgu proffesiynol ar waith yn yr ystafell ddosbarth cyn diwedd y flwyddyn 

ysgol. Estynnwyd yr amserlen werthuso tan wyliau mis Hydref yn y flwyddyn ysgol nesaf, i roi 

amser i athrawon gyflwyno addysg ariannol ar ddechrau’r flwyddyn. Er bod dau neu dri o 

athrawon wedi cynnig trefnu grŵp ffocws, dim ond un ohonynt a lwyddodd i gyflwyno addysg 

ariannol yn ystod y cyfnod hwnnw. Felly, dim ond un grŵp ffocws y llwyddwyd i’w drefnu gyda 

grŵp bach o ddisgyblion ysgol gynradd, a gynhaliwyd ar-lein trwy Teams, gan nad oedd modd 

ymweld â’r ysgol ar y pryd.  

4 Canfyddiadau 

Cyflwynir canfyddiadau ar wahân ar gyfer:  

1. Yr hyfforddwyr gwirfoddol (h.y. yr athrawon a’r staff Consortiwm Addysg Rhanbarthol a 
gymerodd ran yn hyfforddiant Young Enterprise i ddod yn hyfforddwyr dysgu proffesiynol 
ym maes addysg ariannol);  

2. Yr athrawon a gymerodd ran yn y dysgu proffesiynol (y dull wedi’i raeadru dan arweiniad 
hyfforddwr a’r dull e-ddysgu);  

3. Y bobl ifanc a brofodd addysg ariannol a gyflwynwyd gan un o’r athrawon a gymerodd 
ran yn y dysgu proffesiynol;  

4. Rhanddeiliaid yn y broses. 
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4.1 Hyfforddwyr gwirfoddol 

Nodweddion y sampl 

Cymerodd cyfanswm o 23 o unigolion ran yn yr hyfforddiant a ddarparwyd gan Young Enterprise 

i ddod yn hyfforddwyr addysg ariannol. Mae’r canfyddiadau ynglŷn â hyfforddwyr wedi’u seilio ar 

gyn-arolygon ac ôl-arolygon a gwblhawyd a chyfweliadau. Roedd cyfanswm o 22 o hyfforddwyr 

wedi cwblhau’r cyn-arolwg a 22 wedi cwblhau’r ôl-arolwg, ond dim ond 21 o unigolion oedd wedi 

cwblhau’r cyn-arolwg a’r ôl-arolwg. Cynhaliwyd cyfweliadau â saith unigolyn. Mae Atodiad 2 yn 

rhoi manylion y sampl arolygon a’r sampl cyfweliadau ar gyfer hyfforddwyr gwirfoddol. 

At ei gilydd, roedd mwyafrif y sampl arolygon yn dod o ysgolion uwchradd, yn bennaf athrawon 

neu arweinwyr pwnc mathemateg/rhifedd. Roedd mwyafrif y cyfranogwyr yn fenywaidd. Mae hyn 

yn adlewyrchu’r boblogaeth addysgu ehangach yn gyffredinol.2 Roedd yr athrawon a gymerodd 

ran yn brofiadol gan mwyaf, gyda 18 mlynedd o brofiad addysgu ar gyfartaledd. Mewn 

cyferbyniad, roedd eu profiad o addysgu addysg ariannol yn sylweddol is, gyda hyd profiad 

cymedrig o bedair blynedd a hanner; roedd gan chwech o athrawon lai na blwyddyn o brofiad o 

addysgu addysg ariannol ac nid oedd tri o athrawon erioed wedi addysgu addysg ariannol o’r 

blaen. Dim ond dau athro/athrawes oedd â 10 mlynedd neu fwy o brofiad o addysgu addysg 

ariannol.  

Roedd gan y rhan fwyaf o athrawon rywfaint o brofiad o gyflwyno dysgu proffesiynol o ryw fath o 

fewn y 12 mis diwethaf (13 o 19 unigolyn a atebodd y cwestiwn), er nad oedd amlder hyn yn 

arbennig o uchel (roedd pump wedi cyflwyno dysgu proffesiynol yn flynyddol yn unig). Nid oedd 

chwech o’r 19 o unigolion wedi cyflwyno unrhyw ddysgu proffesiynol yn ystod y 12 mis diwethaf. 

O ran cyflwyno dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol, nid oedd 17 o’r 19 o unigolion a 

atebodd y cwestiwn wedi cyflwyno unrhyw ddysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol yn 

ystod y 12 mis diwethaf. 

Yn gyffredinol, er bod y sampl arolygon yn cynnwys athrawon profiadol a chanddynt brofiad o 

gyflwyno dysgu proffesiynol i raddau helaeth, roedd profiad penodol o addysgu addysg ariannol 

a chyflwyno dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol yn is o lawer. 

Roedd y sampl cyfweliadau yn cynnwys pum athro/athrawes a dau aelod o staff o un o’r 

Consortia Addysg Rhanbarthol (ERW). Roedd tri o’r athrawon o ysgolion uwchradd (un Uned 

Cyfeirio Disgyblion) ac roedd dau yn athrawon ysgol gynradd. Roedd y sampl yn cynnwys 

unigolion a chanddynt gymysgedd o brofiadau o addysg ariannol a chyflwyno dysgu proffesiynol, 

gyda rhai unigolion profiadol iawn ac eraill heb unrhyw brofiad.  

Ysgogiad i ddod yn hyfforddwr 

Archwiliodd y cyfweliadau yr ysgogiad dros gymryd rhan yn yr hyfforddiant i ddod yn hyfforddwr 

dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol. Roedd yr unigolion yn cael eu hysgogi gan 

amrywiaeth o resymau, gan gynnwys eu diddordeb a’u brwdfrydedd eu hunain mewn addysg 

ariannol fel pwnc yr oeddent yn teimlo ei fod yn bwysig ac y dylid ei addysgu i bobl ifanc: 

Felly, mae ymwneud ag unrhyw beth ariannol yn beth da iawn yn fy marn i … 

byddan nhw’n defnyddio cyllid bob diwrnod o’u hoes. Dwi’n eithaf brwd ynglŷn 

 
2 Mae dadansoddi data a gymerwyd o Gofrestr Athrawon Cymwysedig Cyngor Addysgu Cyffredinol 
Cymru (CyngACC) yn dangos bod 75% o’r athrawon mewn ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg a 
Saesneg yng Nghymru yn fenywaidd.  
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â hynny, felly dyna pam dwi’n ei wneud. (Cyfwelai 5: Benywaidd, Uwchradd, 

ERW)3 

Roedd rhai’n cael eu hysgogi gan yr angen i ddeall mwy, efallai oherwydd eu bod newydd 

gymryd cyfrifoldeb am rôl a oedd yn cynnwys addysg ariannol: 

Roeddwn i’n credu ei fod yn gyfle da i fi ddeall mwy am addysg ariannol ac yna 

helpu pobl eraill hefyd. (Cyfwelai 1: Athrawes, Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Rydw i wedi cael fy mhenodi’n gydlynydd rhifedd yn ddiweddar hefyd. Felly, 

rhan o’r rheswm pam y cymerais ran yn yr addysg ariannol oedd i archwilio’r 

llwybr hwnnw, i weld p’un a allem ni ei defnyddio i gyfoethogi’r ochr rifedd yn yr 

ysgol ai peidio. (Cyfwelai 3: Gwrywaidd, Uwchradd, ERW) 

Cyfeiriodd eraill at y Cwricwlwm newydd i Gymru a sut byddai mwy o bwyslais ar les: 

Rwy’n credu ei fod yn bwysig iawn i les. Mae lles yn beth enfawr yn ein hysgol 

ni, fel llawer o ysgolion eraill. (Cyfwelai 1: Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Soniodd athrawes newydd gymhwyso am yr angen i ganolbwyntio ar arweinyddiaeth yn rhan o’ i 

datblygiad, a bod cymryd rhan yn y prosiect hwn yn rhoi cyfle iddi ddangos arweinyddiaeth ym 

maes addysg ariannol, a oedd yn ymddangos fel pwyslais clir a bwlch o ran y math o 

arweinyddiaeth yr oedd pobl eraill yn canolbwyntio arno, o bosibl: 

Dau beth y mae’n rhaid i chi eu gwneud yw arweinyddiaeth ac arloesedd … ac 

yna fe welais i hyn ym Mwletin GwE a meddwl, wel, bydd yn ticio’r blwch ar 

gyfer arloesedd ac arweinyddiaeth oherwydd does neb arall yn ei wneud. 

(Cyfwelai 2: Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Canfyddiadau o’r hyfforddiant 

Siaradodd pob un o’r saith hyfforddwr a gyfwelwyd yn gadarnhaol iawn am yr hyfforddiant. 

Roeddent i gyd yn canmol hyfforddwr Young Enterprise yn fawr, o ran ei phrofiad a’i harbenigedd 

ym maes addysg ariannol a’i gallu i ymgysylltu â’r mynychwyr a’u hysgogi:  

Roedd [Hyfforddwr Young Enterprise] wedi ennyn ein brwdfrydedd a’n 

hymgysylltiad yn fawr … A bod yn onest, dydw i ddim yn mynd ar lawer o 

gyrsiau ac yn meddwl, roedd hynny’n dda iawn, ond roedd hwn yn un ohonynt. 

… bu’n sicr yn werth fy amser. (Cyfwelai 3: Gwrywaidd, Uwchradd, ERW) 

Roeddwn i’n meddwl ei bod hi’n dda iawn, yn frwdfrydig iawn, yn wybodus 

iawn. Roedd yr hyfforddiant yn dda iawn. (Cyfwelai 4: Benywaidd, Uwchradd, 

ERW) 

Dywedodd Cyfwelai 7 yn benodol ei bod hi’n hoffi’r ffordd yr oedd yr Hyfforddwr wedi gwneud y 

deunydd yn berthnasol ac yn fyw gyda’i hamgylchiadau ei hun, a bod yr hyfforddiant yn 

ddefnyddiol, yn arbennig wrth ddangos i athrawon “ni allwch addysgu addysg ariannol ar un 

diwrnod mewn blwyddyn yn unig.” Atgyfnerthwyd hyn gan yr Hyfforddwr Young Enterprise ei hun 

a ddywedodd fod yr hyfforddiant wedi: “agor eu llygaid i beth allai addysg ariannol fod mewn 

gwirionedd a sut y gellid ei defnyddio.” Fe’i disgrifiodd fel “newid meddwl” iddynt, fel yr amlygwyd 

gan Gyfwelai 3: 

Ac roeddwn i’n meddwl i fy hun, wel gobeithio y bydda’ i’n dysgu rhywbeth, ond 

yna fe sylweddolais wrth i’r [Hyfforddwr Young Enterprise] fynd trwy bopeth, 

 
3 Gellir gweld manylion llawn nodweddion y cyfweleion yn Atodiad 2 
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fod hyn yn ddyfnach nag yr oeddwn i’n meddwl. (Cyfwelai 3: Gwrywaidd, 

Uwchradd, ERW) 

Roedd y cyfranogwyr yn credu bod y pynciau yr ymdriniwyd â nhw yn yr hyfforddiant yn dda 

iawn, ac roeddent hefyd yn hoffi’r adnodd Mapio arian fel modd o ddeall dilyniant. Dywedodd 

sawl un o’r cyfweleion y byddent wedi hoffi treulio mwy o amser yn canolbwyntio ar yr adnoddau 

a gyflwynwyd gan yr hyfforddwr Young Enterprise, eu cynnwys yn y sesiwn hyfforddi er mwyn 

deall sut i’w defnyddio yn well, a hefyd cael rhestr o adnoddau y gallent eu defnyddio, yn ogystal 

ag amser i fynd dros yr hyfforddiant yr oeddent ar fin ei gyflwyno: 

Un peth rwy’n credu y byddai’r cwrs yn elwa ohono yw mwy o adnoddau parod 

y gall athrawon eu defnyddio, oherwydd … rydych chi mewn sefyllfa lle rydych 

chi’n meddwl, ie, mae hyn yn werth ei archwilio, ond mae gen i 15 gwefan 

wahanol i edrych arnyn nhw a dydw i ddim yn siŵr pa un sydd orau. Mae bron 

fel dydw i ddim yn gwybod ble i fynd nesaf. (Cyfwelai 3: Gwrywaidd, Uwchradd, 

ERW) 

Rwy’n credu mai’r unig feirniadaeth fyddai … pan oedden ni’n mynd trwy’r ochr 

hyfforddi, roedd yn teimlo’n eithaf cyflym. Felly, p’un a allai fod ychydig fwy o 

gyfle yn yr hyfforddiant cychwynnol i fynd dros hyfforddi’r hyfforddiant, efallai 

ymarfer ychydig … efallai y byddai wedi bod yn ormod wedyn oherwydd 

roedden ni eisoes wedi cael y ddau ddiwrnod, efallai bydden ni wedi teimlo 

wedi’n llethu braidd, wn i ddim. (Cyfwelai 1: Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Trefnodd Hyfforddwr Young Enterprise sesiwn ychwanegol wedi hynny i edrych ar yr adnoddau a 

chynhyrchodd daenlen a oedd yn mapio’r adnoddau i’r fframwaith, a werthfawrogwyd: 

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o gyrsiau hyfforddi, roedd sesiwn ddilynol [gan yr 

Hyfforddwr] a oedd yn ddefnyddiol iawn, a phetai’r adnoddau yno fwy neu lai’n 

syth byddai’n gwrs perffaith bron. (Cyfwelai 3: Gwrywaidd, Uwchradd, ERW) 

Bwriadwyd cynnal yr hyfforddiant wyneb yn wyneb yn wreiddiol, ond fe’i haddaswyd i’w gyflwyno 

o bell o ganlyniad i Covid-19. Roedd y cyfweleion o’r farn bod hyn wedi gweithio cystal ag y gallai 

yn yr amgylchiadau – roedd ystafelloedd trafod yn bosibl – ond roeddent yn credu efallai y byddai 

wedi bod yn fwy effeithiol wyneb yn wyneb. 

Yn gyffredinol, roedd y cyfweleion yn credu bod yr hyfforddiant yn gynhwysfawr ac wedi’u paratoi 

ar gyfer rhaeadru’r hyfforddiant i bobl eraill.  

Gwybodaeth, sgiliau a hyder i addysgu addysg ariannol 

Yn gyntaf, profodd y gwerthusiad effaith yr hyfforddiant ar wybodaeth, sgiliau a hyder yr 

hyfforddwyr gwirfoddol i addysgu addysg ariannol. Mae Tablau 3, 4 a 5 yn crynhoi’r sgorau cyn 

ac ar ôl ar gyfer y meysydd gwybodaeth, sgiliau a hyder a brofwyd yn yr arolwg. Rhoddir y 

sgorau cymedrig (cyfartalog) a modd (y rhai a ddigwyddodd amlaf), gan fod y cymedr yn gallu 

cuddio amrywiadau diddorol yn y data. Rhoddir manylion llawn yr holl ddadansoddiad ynglŷn â 

hyfforddwyr gwirfoddol, gan gynnwys canlyniadau arwyddocâd ystadegol, yn Atodiad 3. 

I grynhoi, roedd yr holl elfennau gwybodaeth wedi cynyddu ar ôl yr hyfforddiant, gan un pwynt ar 

y raddfa ar gyfartaledd, ac mae’r cynnydd yn ystadegol arwyddocaol (Tabl 3). Mae’n anodd iawn 

datgelu arwyddocâd ystadegol mewn sampl mor fach oherwydd bod samplau bach yn lleihau 

pŵer ystadegol. Ar ôl yr hyfforddiant, nid oedd yr un o’r unigolion ‘ddim yn wybodus o gwbl’ o 

hyd. Er enghraifft, mae Ffigur 1 yn cymharu pa mor wybodus yr oedd hyfforddwyr yn teimlo i 

addysgu amrywiaeth o gysyniadau a phynciau ariannol i bobl ifanc cyn ac ar ôl cymryd rhan yn yr 

hyfforddiant. 

https://www.young-enterprise.org.uk/resources/money-mapping
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Tabl 3: Gwybodaeth hyfforddwyr gwirfoddol i addysgu addysg ariannol  

 

Pa mor wybodus ydych chi’n teimlo : 

Cymedr (cyfartaledd) Modd (mwyaf 
cyffredin) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

I addysgu ystod o gysyniadau a phynciau ariannol i 
bobl ifanc 

2.57 3.52 3 3 

I ddiffinio sut beth yw gallu ariannol i bobl ifanc 2.33 3.67 1 a 3 4 

I weithredu (neu ymestyn) addysg ariannol o fewn y 
cwricwlwm yn fy lleoliad 

2.33 3.43 2 a 3 4 

1=Ddim yn wybodus o gwbl, 2=Ychydig yn wybodus, 3=Yn weddol wybodus, 4=Yn wybodus iawn, 5=Yn dra 
gwybodus 

 

Ffigur 1: Gwybodaeth hyfforddwyr gwirfoddol i addysgu ystod o gysyniadau a phynciau 

ariannol i bobl ifanc (n = 22) 

Mae’r newid yn y gwerth 

cymedrig o 2.57 i 3.52) yn 

awgrymu newid cyffredinol o fod 

ychydig yn wybodus i fod yn 

weddol wybodus.  

Er bod y mwyafrif yn teimlo’n 

weddol wybodus cyn ac ar ôl yr 

hyfforddiant, mae Ffigur 2 yn 

dangos bod unigolion  a oedd 

naill ai’n teimlo nad oeddent yn 

wybodus o gwbl neu ychydig yn 

wybodus cyn yr hyfforddiant, yn 

teimlo’n weddol wybodus o leiaf 

ar ôl yr hyfforddiant.  

Roedd y rhai a oedd yn teimlo’n weddol wybodus cyn yr hyfforddiant yn debygol o fod wedi 

newid i deimlo’n wybodus iawn ar ôl yr hyfforddiant. 

O ran sgiliau i addysgu addysg ariannol, mae Tabl 4 yn dangos gwelliant tebyg o ran sgiliau ar ôl 

yr hyfforddiant, sydd oll yn ystadegol arwyddocaol. Gwelwyd patrwm tebyg gan nad oedd yr un 

o’r cyfranogwyr yn teimlo ‘ddim yn fedrus o gwbl’ o hyd ar ôl yr hyfforddiant, ac roedd y mwyafrif 

yn teimlo naill ai’n weddol fedrus neu’n fedrus iawn ar ôl yr hyfforddiant. Mae Atodiad 3 yn 

dangos y manylion llawn. 
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Tabl 4: Sgiliau hyfforddwyr gwirfoddol i addysgu addysg ariannol 

 

I ba raddau ydych chi’n teimlo’n fedrus : 

Cymedr (cyfartaledd) Modd (mwyaf 
cyffredin) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

I gyflwyno addysg ariannol (gan gynnwys addysgu 
cysyniadau gwahanol) i bobl ifanc 

2.57 3.57 3 3 

I asesu cynnydd pobl ifanc mewn addysg ariannol 2.39 3.33 3 3 

I ddefnyddio offer ac adnoddau i ddatblygu a/neu 
gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc 

2.48 3.52 2 a 3 3 

1=Ddim yn fedrus o gwbl, 2=Ychydig yn fedrus, 3=Yn weddol fedrus, 4=Yn fedrus iawn, 5=Yn dra medrus 

 

Ffigur 2: Sgiliau hyfforddwyr gwirfoddol i gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc (n=22) 

 Er bod y mwyafrif yn teimlo’n 

weddol fedrus cyn ac ar ôl yr 

hyfforddiant, mae Ffigur 2 yn 

dangos yn glir y newid o deimlo 

ddim yn fedrus o gwbl ac 

ychydig yn fedrus i deimlo’n 

weddol fedrus o leiaf, a’r 

cynnydd yn y rhai hynny a oedd 

yn teimlo’n fedrus iawn ar ôl yr 

hyfforddiant. 

O ran hyder i addysgu addysg 

ariannol, mae Tabl 5 yn dangos 

cynnydd sylweddol mewn 

hyder, ac mae’r holl gynnydd yn 

ystadegol arwyddocaol (gweler Atodiad 3 am fanylion llawn). Ar ôl cymryd rhan yn yr 

hyfforddiant, roedd unigolion yn teimlo’n hyderus iawn yn bennaf.  

 

Tabl 5: Hyder hyfforddwyr gwirfoddol i addysgu addysg ariannol 

 

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo : 

Cymedr (cyfartaledd) Modd (mwyaf 
cyffredin) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

I gynllunio gwersi addysg ariannol o ansawdd da i 
bobl ifanc 

2.24 3.71 3 4 

I gyflwyno gwersi addysg ariannol i bobl ifanc 2.57 3.67 3 4 

I deilwra gweithgareddau dysgu addysg ariannol i 
nodweddion ac anghenion canfyddedig pobl ifanc 

2.19 3.52 2 a 3 3 
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I asesu a gwerthuso effeithiolrwydd addysg ariannol 
ar gyfer pobl ifanc? 

2.14 3.52 2 4 

1=Ddim yn hyderus o gwbl, 2=Ychydig yn hyderus, 3=Yn weddol hyderus, 4=Yn hyderus iawn, 5=Yn dra 
hyderus 

Ffigur 3: Hyder hyfforddwyr gwirfoddol i gynllunio gwersi addysg ariannol o ansawdd da i 

bobl ifanc (n=22) 

Mae Ffigur 3 yn dangos y 

newid mewn hyder i gynllunio 

gwersi addysg ariannol o 

ansawdd da i bobl ifanc. 

Mae’r sgorau cyn yr 

hyfforddiant yn dangos bod 

nifer dda o’r unigolion yn teimlo 

nad oeddent yn hyderus o gwbl 

neu ychydig yn hyderus, tra 

bod mwy na hanner (12 

unigolyn) yn teimlo’n hyderus 

iawn ar ôl yr hyfforddiant ac, yn 

bwysig, nid oedd neb yn teimlo 

nad oeddent yn hyderus o gwbl 

neu ychydig yn hyderus ar ôl yr hyfforddiant: roedd pawb yn teimlo’n weddol hyderus o leiaf. 

 

Gwybodaeth, sgiliau a hyder i gyflwyno dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol 

Er bod gwelliannau mewn gwybodaeth, sgiliau a hyder i addysgu addysg ariannol yn gadarnhaol, 

prif nod yr hyfforddiant oedd gwella gwybodaeth, sgiliau a hyder i gyflwyno dysgu proffesiynol ym 

maes addysg ariannol i bobl eraill. Mae Tablau 6, 7 ac 8 yn dangos y newid mewn gwybodaeth, 

sgiliau a hyder i gyflwyno dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol.  

O ran gwybodaeth i gyflwyno dysgu proffesiynol, mae Tabl 6 yn rhoi trosolwg o’r newidiadau 

allweddol, gan amlygu’r gwelliant cadarnhaol mewn gwybodaeth, sy’n ystadegol arwyddocaol 

(rhoddir y canlyniadau llawn yn Atodiad 4).  

 

Tabl 6: Gwybodaeth hyfforddwyr i gyflwyno dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol 

 

Pa mor wybodus ydych chi’n teimlo : 

Cymedr (cyfartaledd) Modd (mwyaf 
cyffredin) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

I gyflwyno hyfforddiant dysgu proffesiynol i athrawon 
ar ystod o gysyniadau a phynciau ariannol? 

2.05 3.33 2 3 

I ddiffinio ar gyfer athrawon sut beth yw gallu ariannol 
i bobl ifanc 

1.86 3.52 1 4 

I gynorthwyo athrawon i weithredu (neu ymestyn) 
addysg ariannol o fewn y cwricwlwm yn eu lleoliad 

2.00 3.43 2 4 
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1= Ddim yn wybodus o gwbl, 2=Ychydig yn wybodus, 3=Yn weddol wybodus, 4=Yn wybodus iawn, 5=Yn dra 
gwybodus 

 

Ffigur 4: Gwybodaeth hyfforddwyr gwirfoddol i ddiffinio ar gyfer athrawon sut beth yw 

gallu ariannol (n=22) 

Bu’r gwelliant mwyaf o ran sut 

oedd hyfforddwyr gwirfoddol yn 

ystyried eu ‘gwybodaeth i 

ddiffinio ar gyfer athrawon sut 

beth yw gallu ariannol’. Roedd 

naw unigolyn yn teimlo nad 

oeddent yn wybodus o gwbl cyn 

yr hyfforddiant, tra bod hanner 

(11 o unigolion) yn teimlo’n 

wybodus iawn ar ôl yr 

hyfforddiant. Roedd dau 

unigolyn yn teimlo nad oeddent 

yn wybodus o gwbl neu ychydig 

yn wybodus o hyd. Trafodir y 

rhesymau dros hyn ymhellach 

isod. 

Mae Tabl 7 yn dangos y cynnydd o ran pa mor fedrus yr oedd y cyfranogwyr yn teimlo i gyflwyno 

dysgu proffesiynol ar ôl yr hyfforddiant. Yn gyffredinol, mae gwelliant o ran sgiliau, ac mae’r 

gwelliannau’n ystadegol arwyddocaol (gweler Atodiad 4). Roedd y mwyafrif yn teimlo’n weddol 

fedrus o leiaf ar ôl yr hyfforddiant, ac roedd rhai yn teimlo’n fedrus iawn.  

Fodd bynnag, roedd un neu ddau unigolyn yn parhau i deimlo nad oeddent yn fedrus o gwbl ar ôl 

yr hyfforddiant. Roedd hyn yn fwyaf amlwg o ran pa mor fedrus oedd yr hyfforddwyr gwirfoddol 

yn teimlo i gynorthwyo athrawon i gyflwyno addysg ariannol ar y pynciau risg a dewisiadau (dau 

ac un unigolyn, yn y drefn honno), ac nid oedd un unigolyn yn teimlo’n fedrus o gwbl o hyd ar ôl 

yr hyfforddiant i gynorthwyo athrawon i ddefnyddio offer ac adnoddau ar gyfer addysg ariannol 

(gweler Ffigur 5).  

 

Tabl 7: Sgiliau hyfforddwyr i gyflwyno dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol 

 

Pa mor fedrus ydych chi’n teimlo : 

Cymedr (cyfartaledd) Modd (mwyaf 
cyffredin) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

I gynorthwyo athrawon i gyflwyno addysg ariannol ar 
bwnc ‘Risg’? 

2.05 3.14 2 3 

I gynorthwyo athrawon i gyflwyno addysg ariannol ar 
bwnc ‘Dewisiadau’? 

2.14 3.29 2 3 a 4 

I gynorthwyo athrawon i gyflwyno addysg ariannol ar 
bwnc ‘Agweddau tuag at arian’ 

2.29 3.48 3 3 
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I gynorthwyo athrawon i gyflwyno addysg arinnol ar 
bwnc ‘Gwerth’ 

2.48 3.48 3 4 

I gynorthwyo athrawon i asesu cynnydd pobl ifanc  
mewn addysg ariannol 

1.90 3.10 2 3 a 4 

I gynorthwyo athrawon i ddefnyddio offer ac 
adnoddau i ddatblygu a/neu gyflwyno addysg ariannol 
i bobl ifanc 

2.05 3.24 2 3 

1=Ddim yn fedrus o gwbl, 2=Ychydig yn fedrus, 3=Yn weddol fedrus, 4=Yn fedrus iawn, 5=Yn dra medrus 

 

Ffigur 5: Sgiliau hyfforddwyr gwirfoddol i gynorthwyo athrawon i ddefnyddio offer ac 

adnoddau ar gyfer addysg ariannol (n=22) 

Roedd mwyafrif yr unigolion 

(10) yn teimlo ychydig yn fedrus 

cyn yr hyfforddiant i gynorthwyo 

athrawon i ddefnyddio offer ac 

adnoddau ar gyfer addysg 

ariannol, ac roedd nifer fawr (6) 

hefyd yn teimlo nad oeddent yn 

fedrus o gwbl. Ar ôl yr 

hyfforddiant, roedd y mwyafrif 

yn teimlo’n weddol fedrus ac 

roedd nifer dda yn teimlo’n 

fedrus iawn.  

Yn olaf, mae Tabl 8 yn dangos 

y canlyniadau ar gyfer hyder. Ar 

ôl yr hyfforddiant, roedd cynnydd ystadegol arwyddocaol ym mhob agwedd ar hyder i gyflwyno 

dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol. Mae’r cyn-sgorau cymedrig a moddol yn dangos 

bod yr hyfforddwyr ychydig yn hyderus cyn yr hyfforddiant ac yn hyderus iawn ar ôl yr 

hyfforddiant o ran mwyafrif yr agweddau ar hyder a fesurwyd. Roedd nifer fach o unigolion yn 

parhau i fod ychydig yn hyderus ar ôl yr hyfforddiant ac roedd un unigolyn nad oedd yn hyderus o 

gwbl o hyd o ran dau o’r mesurau hyder. Mae Atodiad 4 yn cynnwys y canlyniadau llawn. 

 

Tabl 8: Hyder hyfforddwyr gwirfoddol i gyflwyno dysgu proffesiynol ym maes addysg 

ariannol 

 

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo : 

Cymedr (cyfartaledd) Modd (mwyaf 
cyffredin) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

I gynorthwyo athrawon i gynllunio gwersi addysg 
ariannol o ansawdd da 

2.14 3.43 3 4 

I gynorthwyo athrawon i gyflwyno addysg ariannol i’w 
myfyrwyr 

2.19 3.43 3 4 
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I gynorthwyo athrawon i deilwra gweithgareddau 
dysgu addysg ariannol i nodweddion ac anghenion 
canfyddedig eu myfyrwyr 

2.10 3.14 2 4 

I gynorthwyo athrawon i asesu a gwerthuso 
effeithiolrwydd addysg ariannol 

2.05 3.19 2 4 

I hyrwyddo syniadau ar gyfer arfer gorau o ran 
cyflwyno a chymorth o fewn ysgolion 

2.38 3.43 2 3 

I gyflwyno hyfforddiant dysgu proffesiynol ym maes 
addysg ariannol i athrawon 

2.10 3.33 2 4 

1=Ddim yn hyderus o gwbl, 2=Ychydig yn hyderus, 3=Yn weddol hyderus, 4=Yn hyderus iawn, 5=Yn dra 
hyderus 

 

Ffigur 6: Hyder hyfforddwyr gwirfoddol i gyflwyno hyfforddiant dysgu proffesiynol ym 

maes addysg ariannol i athrawon (n=22) 

Mae Ffigur 6 yn dangos y sgorau 

ar gyfer ‘hyder i gyflwyno 

hyfforddiant dysgu proffesiynol 

ym maes addysg ariannol i 

athrawon’ ac yn dangos y newid 

cyffredinol o beidio â bod yn 

hyderus o gwbl neu ychydig yn 

hyderus i fod yn weddol hyderus 

neu’n hyderus iawn. Cyn yr 

hyfforddiant, roedd 15 o 

unigolion naill ai’n teimlo nad 

oeddent yn hyderus o gwbl neu 

ychydig yn hyderus yn unig, ond 

ar ôl yr hyfforddiant, roedd 

hanner (10) yn teimlo’n hyderus 

iawn i gyflwyno hyfforddiant dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol i athrawon. Nid oedd 

un athro/athrawes yn hyderus o gwbl o hyd ac roedd dau ychydig yn hyderus o hyd. 

At ei gilydd, mae canlyniadau’r arolygon Hyfforddwyr yn dangos bod yr hyfforddiant wedi cael 

effaith gadarnhaol a sylweddol ar wella hyder, gwybodaeth a sgiliau wrth gyflwyno addysg 

ariannol i bobl ifanc ac wrth gyflwyno dysgu proffesiynol i athrawon. Er bod gwybodaeth, sgiliau a 

hyder y mwyafrif helaeth wedi gwella, mae’n bwysig cydnabod nad yw hynny’n wir am nifer fach 

o unigolion. Mae’r cyfweliadau ag unigolion a gymerodd ran yn yr hyfforddiant yn awgrymu y 

gallai hyn fod o ganlyniad i: 

• anhawster cyflwyno’r dysgu proffesiynol o bell (trwy Teams), a gorfod rheoli 

ystafelloedd trafod; 

• y ffaith bod y canlyniadau ôl-arolwg wedi cael eu casglu cyn i’r cyfranogwyr gael cyfle 
i gyfnerthu eu dysgu yn ymarferol;  

• y pwysau a deimlai rai i gyflwyno’r hyfforddiant i safon benodol, fel y dangosir gan y 
ddau ddyfyniad canlynol: 

Rydw i eisiau gwneud pethau’n dda, felly mae angen i mi wybod fy mod yn 

gallu ei wneud yn dda ac fy mod yn gwybod digon am y wybodaeth, ac 
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roeddwn i yn gwybod hynny oherwydd bod yr hyfforddiant yn dda iawn ac 

roedd yr adnoddau a rannwyd yn dda iawn …. y broblem oedd fy hyder i’w 

wneud ac, wrth gwrs, roedd trwy Teams yn hytrach nag wyneb yn wyneb, felly 

roedd hynny ychydig yn fwy trafferthus hefyd. (Cyfwelai 1: Benywaidd, 

Cynradd, GwE) 

Pan fyddaf 100% yn siŵr dyma beth rydw i eisiau ei wneud, yna byddaf yn 

gallu siarad yn hyderus, fel petai … rwy’n teimlo er mwyn ei wneud yn dda 

byddai’n rhaid i mi gael popeth roeddwn i eisiau ei wneud yn barod i fynd, 

byddai angen i mi fod yn hyderus ynof fy hun. Rhan o’r rheswm pam rydw i’n 

addysgu Cemeg yn dda iawn yw oherwydd fy mod i’n hyderus yn fy 

ngwybodaeth am Gemeg. (Cyfwelai 3: Gwrywaidd, Uwchradd, ERW) 

• nerfusrwydd a deimlai rai ynglŷn â chyflwyno dysgu proffesiynol (o unrhyw fath) i 
ysgolion yn eu clwstwr (h.y. athrawon cynradd yn gorfod cyflwyno hyfforddiant i 
athrawon uwchradd, ac fel arall).  

O ran y pwynt olaf hwn, roedd sylwadau gan y cyfweleion yn awgrymu nad oedd gan bob ysgol 

berthynas agos â’i hysgolion clwstwr neu’n gweithio gyda nhw’n rheolaidd, felly roedd cyflwyno 

dysgu proffesiynol yn y modd hwn yn her ychwanegol: 

Dydyn ni ddim fel arfer yn gwneud hyfforddiant fel hyn … mae’r perthnasoedd 

o fewn y clwstwr yn dda, ond dydw i ddim yn credu y bu ar ffurf hyfforddiant o’r 

blaen, bu’n gymedroli a safoni. (Cyfwelai 1: Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Mae hyn yn eithaf gwahanol. Dydw i erioed wedi gwneud unrhyw beth fel hyn 

o’r blaen. Rydw i wedi bod yn addysgu am gyfnod eithaf hir, a dydw i erioed 

wedi gwneud pethau fel hyn. (Cyfwelai 3: Gwrywaidd, Uwchradd, ERW) 

Rwy’n credu petaech chi’n gweithio o fewn eich clwstwr, efallai, yn enwedig os 

oeddech chi’n mynd i ysgolion cynradd … Ac roedden ni’n arfer cael 

cyfarfodydd clwstwr yn yr awdurdod lle’r oedden ni i gyd yn sôn am ba fath o 

rifedd roedden ni’n ei wneud. (Cyfwelai 4: Benywaidd Uwchradd, ERW) 

Dywedodd yr Hyfforddwr Young Enterprise fod y cyfranogwyr wedi sylweddoli, yn ystod ail 

ddiwrnod yr hyfforddiant, y byddai’n rhaid iddynt gyflwyno’r hyfforddiant yn eu clwstwr, a bod 

pryder cynyddol ymhlith rhai na fyddent yn gallu cyflwyno’r hyfforddiant i’r un ansawdd â’r 

Hyfforddwr Young Enterprise. Gallai hyn esbonio pam oedd rhai unigolion yn parhau i deimlo’n 

anhyderus ar ôl yr hyfforddiant, yn enwedig o ystyried eu diffyg profiad blaenorol o addysgu 

addysg ariannol. Yn rhan o’r cymorth mentora a roddwyd i’r Consortia Addysg Rhanbarthol, 

mae’r Hyfforddwr Young Enterprise yn nodi ei bod wedi rhoi llawer o dawelwch meddwl a 

hyfforddiant ychwanegol ar ôl yr hyfforddiant. Dywedodd y gallai rhywfaint o’r pryder hwn fod 

wedi cael ei leddfu petai amser wedi cael ei neilltuo yn rhan o’r prosiect i alluogi’r hyfforddwyr i 

gyfnerthu eu profiad yn eu hysgol neu gyda grŵp bach o gymheiriaid cyn gofyn iddynt gyflwyno’r 

hyfforddiant ar draws eu clwstwr. Dywedodd fod rhai o’r hyfforddwyr gwirfoddol wedi cynllunio 

sesiynau ymarfer gyda grŵp bach o gydweithwyr i ymarfer y deunyddiau.   

Gwerth canfyddedig addysg ariannol a dysgu proffesiynol 

Mae Tabl 9 yn crynhoi’r canlyniadau ar gyfer cwestiynau yn ymwneud â gwerth a phwysigrwydd 

canfyddedig addysg ariannol ac ysgogiad i gyflwyno addysg a dysgu proffesiynol. Mae Atodiad 5 

yn rhoi’r canlyniadau llawn. 

Ar y dechrau, roedd yr holl hyfforddwyr gwirfoddol yn cytuno ei bod yn bwysig cyflwyno addysg 

ariannol i bobl ifanc ac roeddent i gyd namyn un yn cytuno ei bod yn bwysig bod dysgu 

proffesiynol ym maes addysg ariannol ar gael i addysgwyr. Ar ôl yr hyfforddiant, yr unig newid fu 
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cryfder y cytundeb. Oherwydd bod lefel y cytundeb eisoes yn uchel, nid yw’r newid yn ystadegol 

arwyddocaol. Gobeithiwn y byddai unigolion a ddenwyd i fod yn hyfforddwyr gwirfoddol a 

rhaeadru datblygiad proffesiynol ym maes addysg ariannol i athrawon eraill eisoes yn cydnabod 

gwerth cyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc, felly nid yw’r canlyniad hwn yn annisgwyl. 

Fodd bynnag, mae’r hyfforddiant wedi arwain at welliant ystadegol arwyddocaol i ysgogiad y 

cyfranogwyr i addysgu addysg ariannol a chyflwyno dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol 

i eraill, ac wedi cynyddu canfyddiadau’r cyfranogwyr o’r cyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol ym 

maes addysg ariannol yn eu rhanbarth. 

Ffigur 7: Rwyf wedi’m hysbrydoli i gynorthwyo eraill i gyflwyno addysg ariannol (n=22) 

Mae Ffigur 7 yn dangos bod yr 

hyfforddiant wedi ysbrydoli 

unigolion i ddymuno 

cynorthwyo eraill i gyflwyno 

addysg ariannol yn eu lleoliad. 

Er bod tuedd i gytuno â hyn cyn 

yr hyfforddiant (roedd 9 yn 

cytuno i ryw raddau; roedd 9 yn 

cytuno’n gryf), roedd y teimlad 

yn gryfach ar ôl yr hyfforddiant 

gan fod 15 o unigolion yn 

cytuno’n gryf. Roedd un 

unigolyn yn parhau i anghytuno 

ei fod yn teimlo wedi’i ysbrydoli 

i gynorthwyo eraill i gyflwyno addysg ariannol. 

Roedd y mwyafrif (15 o unigolion) naill ai’n ansicr neu’n anghytuno cyn yr hyfforddiant bod digon 

o gyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol yn eu rhanbarth. Ar ôl yr 

hyfforddiant, roedd y mwyafrif naill ai’n cytuno i ryw raddau (6 unigolyn) neu’n cytuno’n gryf (9 

unigolyn) bod digon o gyfleoedd. 

 

Tabl 9: Gwerth addysg ariannol a dysgu proffesiynol 

 

I ba raddau ydych chi’n cytuno/anghytuno â’r 
canlynol: 

Cymedr (cyfartaledd) Modd (mwyaf 
cyffredin) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

Cyn 

(n=22) 

Ar ôl 

(n=22) 

Mae’n bwysig cyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc 4.95 4.95 5 5 

Rwyf wedi’m hysbrydoli i gyflwyno addysg ariannol yn 
fy lleoliad 

4.29 4.76 5 5 

Rwyf wedi’m hysbrydoli i gynorthwyo eraill i gyflwyno 
addysg ariannol 

4.19 4.57 4 a 5 5 

Mae’n bwysig bod dysgu proffesiynol ym maes 
addysg ariannol ar gael i addysgwyr 

4.76 4.90 5 5 

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol ym 
maes addysg ariannol yn fy rhanbarth 

2.86 4.05 3 5 
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1=Anghytuno’n gryf, 2=Anghytuno i ryw raddau, 3=Ddim yn cytuno nac yn anghytuno, 4=Cytuno i ryw raddau, 
5=Cytuno’n gryf 

 

I grynhoi, mae’n ymddangos bod yr hyfforddiant wedi denu unigolion a oedd eisoes yn 

argyhoeddedig ynglŷn â gwerth addysg ariannol, ond mae wedi eu hysbrydoli ymhellach i 

gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc a chynorthwyo athrawon i gyflwyno addysg ariannol. Mae 

hefyd wedi cynyddu ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol ym maes addysg 

ariannol. 

Rhaeadru’r dysgu proffesiynol i athrawon eraill 

Dywedodd chwech o’r saith hyfforddwr gwirfoddol a gyfwelwyd eu bod wedi rhaeadru’r dysgu 

proffesiynol i athrawon eraill ar ôl yr hyfforddiant. Cyfeiriodd yr unigolyn nad oedd wedi gwneud 

hynny at ddiffyg amser a chyfle. Roedd y ddau aelod o staff Consortiwm Addysg Rhanbarthol 

(Cyfweleion 6 a 7) wedi rhaeadru’r dysgu proffesiynol gyda’i gilydd i grŵp o athrawon o glwstwr o 

ysgolion cynradd ac uwchradd. 

Dywedodd rhai o’r hyfforddwyr gwirfoddol eu bod wedi rhaeadru’r dysgu proffesiynol fwy nag 

unwaith, gan ddechrau’n aml gyda sesiwn ymarfer gyda nifer fach o athrawon. Heblaw am y staff 

Consortiwm Addysg Rhanbarthol, dim ond un o’r hyfforddwyr gwirfoddol a gyfwelwyd a 

ddywedodd ei bod wedi rhaeadru’r dysgu proffesiynol i athrawon yn ei chlwstwr; roedd y gweddill 

wedi rhaeadru’r dysgu proffesiynol i athrawon yn eu hysgolion eu hunain yn unig: 

Fe lwyddon ni wneud dau fath o hyfforddiant. Yn yr ysgol fe wnes i’r un cyntaf 

ar ffurf hyfforddiant ar-lein gyda dau gydweithiwr. Yna fe wnes i’r hyfforddiant 

clwstwr (12-13 o bobl) ar-lein. Ond yna fe wnes i hyfforddiant yn yr ysgol 

wyneb yn wyneb ac roedd hynny’n well oherwydd ei bod o flaen cynulleidfa 

wahanol [Cyfnod Sylfaen] ac rwy’n credu petawn i wedi gwneud hynny ar-lein 

ni fyddem wedi cael yr un buddion. (Cyfwelai 1: Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Rydw i wedi gwneud yr adran fathemateg i ddechrau, felly fe wnes i tua 

chwech o bobl yn yr adran fathemateg. Dyna hi hyd yma, ac yna mae gennym 

ni hyfforddiant mewn swydd ym mis Hydref pryd y bydda i’n gwneud rhannau 

o’r hyfforddiant, ond nid y cyfan ohono, fersiwn fyrrach am tua awr mewn 

diwrnod hyfforddiant mewn swydd ar gyfer y staff cyfan. (Cyfwelai 4: 

Benywaidd, Uwchradd, ERW) 

At ei gilydd, roedd y cyfweleion yn teimlo bod rhaeadru’r dysgu proffesiynol wedi mynd yn dda, 

ac roeddent wedi cael adborth cadarnhaol gan y cydweithwyr a gymerodd ran. Roedd y rhai a 

oedd wedi’i gyflwyno mwy nag unwaith wedi dweud ei fod wedi gwella bob tro a’u bod yn teimlo’n 

fwy cyfforddus â’r deunyddiau. 

 

4.2 Canfyddiadau athrawon 

Nodweddion y sampl 

Mae’r canfyddiadau wedi’u seilio ar sampl o 101 o athrawon a gymerodd ran mewn naill ai’r 

dysgu proffesiynol wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr neu e-ddysgu ac a gwblhaodd y cyn-

arolwg a’r ôl-arolwg; a chyfweliadau â dau o athrawon. 

O’r 101 o athrawon a gwblhaodd y cyn-arolygon a’r ôl-arolygon, cymerodd 60 ran yn y dysgu 

proffesiynol wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr a gyflwynwyd gan yr hyfforddwyr gwirfoddol 
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a chymerodd 41 ran yn y cwrs e-ddysgu (hunangyfeiriedig). O ganlyniad i’r pandemig parhaus, 

roedd mwyafrif yr athrawon a gymerodd ran yn y dysgu proffesiynol dan arweiniad hyfforddwr 

(49) wedi cymryd rhan o bell (trwy Teams neu gyfrwng tebyg); dim ond 11 a gymerodd ran 

wyneb yn wyneb. O ganlyniad i’r niferoedd bach, nid oes modd cymharu effaith gymharol 

cyflwyno’r dysgu proffesiynol dan arweiniad hyfforddwr o bell neu wyneb yn wyneb, felly mae’r 

ddau is-grŵp hyn wedi cael eu dadansoddi ar y cyd fel y grŵp dan arweiniad hyfforddwr. 

Mae Atodiad 6 yn rhoi trosolwg o nodweddion y sampl arolwg athrawon. At ei gilydd, mae’r 

sampl yn cynnwys athrawon profiadol, gyda 14.7 o flynyddoedd o brofiad addysgu ar gyfartaledd, 

ond heb lawer neu ddim profiad o addysg ariannol yn gyffredinol. Mae’r mwyafrif yn athrawon 

cynradd (82 o 101). Nid yw’n syndod mai’r prif bynciau a addysgir yw ‘pob pwnc mewn ysgol 

gynradd’, a ddilynir gan Fathemateg, ac yna ABCh/Dinasyddiaeth. Mae’r rhan fwyaf o’r athrawon 

yn fenywaidd (80), sy’n adlewyrchu’r nifer uchel o athrawon cynradd, ond gydag amrywiaeth dda 

o athrawon mewn rolau arwain uwch ac athrawon dosbarth. 

Gan adlewyrchu’r cyfranogiad cyffredinol yn y prosiect braenaru, nid yw’r holl Gonsortia Addysg 

Rhanbarthol wedi’u cynrychioli. Mae mwyafrif yr athrawon yn dod o GwE (80), ac mae cyfran lai 

yn dod o ERW (18). Dim ond un athro/athrawes o CAS ac un o EAS a gymerodd ran, a’r ddau yn 

yr e-ddysgu. 

Un pryder sy’n gysylltiedig â pheidio â gallu neilltuo athrawon ar hap i’r ddau ddull dysgu 

proffesiynol gwahanol yw y gallai amrywiad mewn nodweddion effeithio ar y grwpiau, gan 

effeithio ar y canlyniadau o bosibl. I wirio ar gyfer hyn, cynhaliwyd dadansoddiad prawf-t a 

gadarnhaodd fod y ddau grŵp yn gymaradwy o ran nifer o ffactorau ac nad oedd unrhyw 

wahaniaethau ystadegol arwyddocaol rhwng y grwpiau dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu o 

ran rhywedd athrawon, hyd profiad addysgu athrawon neu addysgu addysg ariannol, p’un a 

oeddent o ysgol gynradd neu uwchradd, y Consortia Addysg Rhanbarthol (GwE ac ERW), a’r 

iaith a ddefnyddiwyd i gwblhau’r arolygon. 

Mae Atodiad 6 yn rhoi trosolwg o nodweddion yr athro a’r athrawes a gyfwelwyd. Er bod yr 

athrawon yn amrywio o ran rhywedd a hyd eu profiad fel athrawon, mae’r ddau yn dod o ysgolion 

cynradd, yn addysgu Blynyddoedd 5 neu 6, mae’r ddau o GwE ac yn dod o ysgolion cyfrwng 

Cymraeg a chymerodd y ddau ran yn y dysgu proffesiynol wedi’i raeadru dan arweiniad 

hyfforddwr. Felly, nid yw’r cyfweliadau’n cyfleu barn athrawon uwchradd nac athrawon a 

gymerodd ran yn yr e-ddysgu. 

Effaith y dysgu proffesiynol ar wybodaeth, sgiliau a hyder 

Mae’r cwestiynau gwerthuso allweddol yn ymwneud â deall effaith y dysgu proffesiynol ar 

wybodaeth, sgiliau a hyder athrawon wrth gyflwyno addysg ariannol, ac effaith ac effeithiolrwydd 

cymharol y ddau ddull: wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu. 

I brofi effaith y dysgu proffesiynol dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu yn unigol, cynhaliwyd 

profion-t sampl wedi’u paru i asesu’r newid mewn gwybodaeth, sgiliau a hyder cyn ac ar ôl 

cymryd rhan yn y ddau ddull dysgu proffesiynol. Dilynwyd hyn gan ddadansoddiad gwahaniaeth 

mewn gwahaniaeth (gan ddefnyddio profion-t annibynnol) i bennu i ba raddau y gallai un dull fod 

wedi arwain at fwy o newid mewn gwybodaeth, sgiliau a hyder na’r llall, ac felly asesu effaith ac 

effeithiolrwydd cymharol y ddau ddull. 

Yn gyffredinol, mae’r dadansoddiad yn dangos bod y dysgu proffesiynol (dan arweiniad 

hyfforddwr ac e-ddysgu) wedi cael effaith gadarnhaol ac ystadegol arwyddocaol ar 

wybodaeth, sgiliau a hyder athrawon. Mae’r dulliau cyflwyno dan arweiniad hyfforddwr ac e-

ddysgu yn dangos gwelliannau ystadegol arwyddocaol mewn gwybodaeth, sgiliau a hyder. Nid 

yw’r gwahaniaeth cymharol rhwng y dulliau (gwahaniaeth mewn gwahaniaeth) yn ystadegol 
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arwyddocaol yn unrhyw un o’r elfennau gwybodaeth, sgiliau a hyder. Mae hyn yn awgrymu nad 

oedd gwahaniaeth rhwng y dulliau dysgu proffesiynol dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu o 

ran eu heffaith: cafodd y ddau effaith gadarnhaol ar wybodaeth, sgiliau a hyder i gyflwyno addysg 

ariannol cystal â’i gilydd. Fodd bynnag, fel y nodwyd yn flaenorol, roedd rhywfaint o 

hunanddethol a allai ddylanwadu ar y canfyddiadau hyn. 

Mae Tablau 10, 11 a 12 yn rhoi’r canlyniadau o ran newidiadau mewn gwybodaeth, sgiliau a 

hyder ar gyfer yr athrawon a gymerodd ran yn naill ai’r dull wedi’i raeadru dan arweiniad 

hyfforddwr neu’r dull e-ddysgu. Mae Atodiad 7 yn rhoi’r canlyniadau llawn. Er nad yw’r 

gwahaniaethau rhwng y ddau ddull yn ystadegol arwyddocaol at ei gilydd, mae’r gwahaniaeth 

cymedrig (h.y. y newid cyfartalog cyn ac ar ôl yr hyfforddiant) yn fwy ar gyfer athrawon yn y grŵp 

dan arweiniad hyfforddwr na’r grŵp e-ddysgu o ran yr holl elfennau gwybodaeth, sgiliau a hyder, 

heblaw am yr hyder i gynllunio a’r hyder i gyflwyno addysg ariannol, lle mae’r gwahaniaeth cyn 

ac ar ôl yr e-ddysgu ychydig yn fwy, er nad yn ystadegol arwyddocaol. Mae hyn yn awgrymu y 

gallai’r dull dan arweiniad hyfforddwr fod ychydig yn fwy effeithiol yn gyffredinol. Gyda sampl fwy 

o faint, mae’n bosibl y gellid bod wedi canfod arwyddocâd ystadegol yr effaith hon. Mae ffactorau 

eraill, fel ansawdd canfyddedig y ddau ddull, hefyd yn awgrymu bod y dull dan arweiniad 

hyfforddwr yn fwy effeithiol, a drafodir ymhellach isod. 

Mae Ffigur 8 yn dangos y cynnydd ym mha mor wybodus yr oedd athrawon yn y grwpiau dan 

arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu yn teimlo i addysgu amrywiaeth o gysyniadau a phynciau 

ariannol i bobl ifanc. Cyn y dysgu proffesiynol, roedd mwyafrif yr athrawon yn y grwpiau dan 

arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu yn teimlo nad oeddent yn wybodus o gwbl neu ychydig yn 

wybodus, ond ar ôl yr hyfforddiant proffesiynol roedd hyn wedi newid i fod naill ai’n weddol 

wybodus neu’n wybodus iawn ac nid oedd yr un o’r athrawon yn teimlo nad oeddent yn wybodus 

o gwbl. Roedd nifer anghymesur o uwch o’r athrawon e-ddysgu yn parhau i deimlo ychydig yn 

wybodus ar ôl y dysgu proffesiynol. Mae’r patrwm hwn i’w weld ar draws yr holl elfennau 

gwybodaeth.  

Mae’r sylw canlynol gan un o’r athrawon a gyfwelwyd (a gymerodd ran yn y dysgu proffesiynol 

wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr) yn amlygu effaith y dysgu proffesiynol ar wybodaeth yr 

athro ynglŷn â beth i roi sylw iddo. Mae’r athro’n cyfeirio at y dysgu proffesiynol fel “agoriad 

llygad”, er bod ganddo nifer o flynyddoedd o brofiad o addysgu addysg ariannol: 

Roedd yn dipyn o agoriad llygad … beth ddysgais i yn fwy na dim oedd ein bod 

ni’n gwneud rhywfaint ohono, ond bod rhan enfawr rydyn ni’n ei cholli. A hefyd 

rwy’n credu’r ffaith efallai nad ydym yn ei wneud yn ddigon cynnar hefyd. 

(Athro 1, Gwrywaidd, Cynradd, Dan arweiniad hyfforddwr, GwE)4 

Roedd sylwadau gan y rhai a gwblhaodd yr arolwg hefyd yn amlygu sut mae’r dysgu proffesiynol 

wedi ehangu gwybodaeth athrawon am gwmpas addysg ariannol y tu hwnt i rifedd: 

Mae addysgu cyllid yn ymwneud â mwy na’r cyfrifiadau sy’n ofynnol. Mae’n 

bwysig edrych ar ganlyniadau penderfyniadau ar gyfer iechyd a lles/moeseg ac 

ati. (Ymatebwr i’r arolwg) 

Mae llythrennedd ariannol yn ymwneud â mwy na darllen cyfriflen banc, cyfrifo 

biliau ac ati, ond gwneud y dewisiadau iawn. (Ymatebwr i’r arolwg) 

Dydw i byth wedi ystyried AGWEDDAU at ddysgu o’r blaen, a nawr rwy’n 

sylweddoli pa mor hanfodol ydyw i fod yn ymwybodol o hyn o oedran ifanc. 

(Ymatebwr i’r arolwg) 

 
4 Gellir gweld manylion llawn nodweddion y cyfweleion yn Atodiad 6. 
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Ffigur 8: Gwybodaeth i addysgu ystod o gysyniadau a phynciau ariannol  

 

Sylfaen: dan arweiniad hyfforddwr cyn n=59; ar ôl n=59. E-ddysgu cyn n=41; ar ôl n= 40 

Tabl 10: Newid mewn gwybodaeth athrawon am addysg ariannol 

Pa mor wybodus ydych chi’n teimlo 

Cymedr dan 
arweiniad 

hyfforddwr 

Cymedr e-
ddysgu 

Gwahaniaeth 
mewn 

gwahaniaeth 

arwyddocaol 
rhwng 

grwpiau? 

 

Cyn 

(n=59) 

Ar ôl 

(n=59) 

Cyn 

(n=40) 

Ar ôl 

(n=40) 

I addysgu ystod o gysyniadau a phynciau ariannol  2.25 3.59 2.22 3.45 Na 

I ddiffinio sut beth yw gallu ariannol 2.03 3.59 2.02 3.33 Na 

I weithredu (neu ymestyn) addysg ariannol yn y cwricwlwm 2.02 3.69 2.05 3.45 Na 

1=Ddim yn wybodus o gwbl, 2=Ychydig yn wybodus, 3=Yn weddol wybodus, 4=Yn wybodus iawn, 5=Yn dra gwybodus 

Mae Ffigur 9 yn dangos y cynnydd ym mha mor fedrus yr oedd athrawon yn y grwpiau dan 

arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu yn teimlo i ddefnyddio offer ac adnoddau i ddatblygu neu 

gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc. Cyn y dysgu proffesiynol, roedd mwyafrif yr athrawon yn y 

grwpiau dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu naill ai’n teimlo nad oeddent yn fedrus o gwbl neu 

ychydig yn fedrus. Ar ôl y dysgu proffesiynol, newidiodd hyn i fod yn weddol fedrus neu’n fedrus 

iawn ac nid oedd yr un o’r athrawon yn teimlo nad oeddent yn fedrus o gwbl, er bod nifer 

anghymesur o uwch o athrawon yn y grŵp e-ddysgu yn parhau i deimlo ychydig yn fedrus o 

gymharu â’r grŵp dan arweiniad hyfforddwr. Mae’r patrwm hwn i’w weld ar draws yr holl elfennau 

sgiliau. 

Ffigur 9: Sgiliau i ddefnyddio offer ac adnoddau i ddatblygu neu gyflwyno addysg ariannol  
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Sylfaen: dan arweiniad hyfforddwr cyn n=59; ar ôl n=59. E-ddysgu cyn n=41; ar ôl n= 40 

Tabl 11: Newid mewn sgiliau athrawon ym maes addysg ariannol  

Pa mor fedrus ydych chi’n teimlo 

Cymedr dan 
arweiniad 

hyfforddwr 

Cymedr e-
ddysgu 

Gwahaniaeth 
mewn 

gwahaniaeth 
arwyddocaol 

rhwng 

grwpiau? 
Cyn 

(n=59) 

Ar ôl 

(n=59) 

Cyn 

(n=40) 

Ar ôl 

(n=40) 

I gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc  2.14 3.58 2.15 3.40 Na 

I asesu cynnydd pob lifanc mewn addysg ariannol 2.03 3.39 2.10 3.28 Na 

I ddefnyddio offer ac adnoddau i ddatblygu/cyflwyno addysg 
ariannol 

2.14 3.64 2.10 3.43 Na 

1=Ddim yn fedrus o gwbl, 2=Ychydig yn fedrus, 3=Yn weddol fedrus, 4=Yn fedrus iawn, 5=Yn dra medrus 

Mae Ffigur 10 yn dangos y cynnydd ym mha mor hyderus yr oedd athrawon yn y grwpiau dan 

arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu yn teimlo i gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc. Cyn y dysgu 

proffesiynol, roedd mwyafrif yr athrawon yn y grwpiau dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu naill 

ai’n teimlo nad oeddent yn hyderus o gwbl neu ychydig yn hyderus, ac roedd nifer dda yn 

teimlo’n weddol hyderus. Ar ôl y dysgu proffesiynol, roedd hyn wedi newid i fod yn weddol 

hyderus neu’n hyderus iawn ac nid oedd yr un o’r athrawon yn y grŵp dan arweiniad hyfforddwr 

yn teimlo nad oeddent yn hyderus o gwbl. Fodd bynnag, roedd un athro/athrawes yn y grŵp e-

ddysgu yn parhau i deimlo nad oedd yn hyderus o gwbl i deilwra addysg ariannol i anghenion 

myfyrwyr a hyrwyddo arfer gorau mewn ysgolion, ac roedd nifer anghymesur o uwch o athrawon 

yn y grŵp e-ddysgu yn parhau i deimlo ychydig yn hyderus yn unig o gymharu â’r grŵp dan 

arweiniad hyfforddwr.  

Ffigur 10: Hyder i gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc 
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Sylfaen: dan arweiniad hyfforddwr cyn n=59; ar ôl n=59. E-ddysgu cyn n=41; ar ôl n= 40 

Mae’r dyfyniad canlynol gan un o’r athrawon a gyfwelwyd yn dangos cymaint yn fwy hyderus yr 

oedd yn teimlo wrth gyflwyno gwers addysg ariannol ar ôl cymryd rhan yn y dysgu proffesiynol 

wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr. Mae’n sôn am sut oedd y dysgu proffesiynol wedi ei 

galluogi i ehangu cwmpas gwers iaith bresennol, o ran dewis cinio ysgol neu frechdanau. Trwy 

gyfuno agweddau iaith a rhifedd, roedd disgyblion Blwyddyn 5 yn gallu mynegi eu barn o sylfaen 

fwy ariannol: 

Roeddwn i’n teimlo’n fwy hyderus yn gwneud hynny, oherwydd roeddwn i’n 

gwybod bod gen i strwythur clir. Ac ers hynny rydyn ni wedi gwneud gwers, 

byddwn i wedi ei gwneud sut bynnag … roedd yn ymwneud ag iaith, mynegi 

eich barn … Felly, yn hytrach na rhoi eu barn yn unig, fe wnaethon ni’r wers yn 

wers rifedd. Roedd rhaid iddyn nhw gyfrifo cost pum cinio ac yna roedd rhaid i 

ni ddefnyddio hynny i gyllidebu ar gyfer siopa ar-lein ac yna gweld beth allen 

nhw ei gael a gweld a yw’n werth gwell am arian i gael cinio ysgol neu 

frechdanau. Mae’n rhoi’r hyder i chi feddwl bod cyfle ar gael fan hyn, mewn 

gwirionedd. Felly, ie, roeddwn i’n fwy hyderus ar ôl yr hyfforddiant.  

Mae dyfyniad gan un o’r ymatebwyr i’r arolwg hefyd yn dangos yr effaith ar hyder i arwain 

cydweithwyr wrth gynllunio a datblygu addysg ariannol: 

Rwy’n teimlo’n fwy hyderus o lawer i arwain staff wrth weithredu’r Fframwaith 

Addysg Ariannol ac adnoddau i alluogi athrawon i gynllunio tasgau sy’n briodol 

i oedran, yn ddiddorol ac yn ddifyr  
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Tabl 12: Newid mewn hyder athrawon ym maes addysg ariannol 

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo 

Cymedr dan 
arweiniad 

hyfforddwr 

Cymedr e-
ddysgu 

Gwahaniaeth 
mewn 

gwahaniaeth 
arwyddocaol 

rhwng 
grwpiau? 

Cyn 

(n=59) 

Ar ôl 

(n=59) 

Cyn 

(n=40) 

Ar ôl 

(n=40) 

I gynllunio gwersi addysg ariannol o ansawdd da ar gyfer pobl 
ifanc 

2.24 3.66 1.95 3.48 Na 

I gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc 2.39 3.75 2.12 3.53 Na 

I deilwra addysg ariannol i anghenion pobl ifanc 2.20 3.66 1.98 3.40 Na 

I asesu effeithiolrwydd addysg ariannol 2.08 3.54 1.93 3.30 Na 

I hyrwyddo syniadau ar gyfer arfer gorau o fewn ysgolion 2.12 3.56 1.95 3.25 Na 

1=Ddim yn hyderus o gwbl, 2=Ychydig yn hyderus, 3=Yn weddol hyderus, 4=Yn hyderus iawn, 5=Yn dra hyderus 

 

Effaith ansawdd canfyddedig y dysgu proffesiynol 

Gallai athrawon yn y grwpiau dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu ystyried bod ansawdd y 

dysgu proffesiynol yn wahanol, a allai effeithio ar effeithiolrwydd y dulliau. Felly, cynhaliwyd 

dadansoddiad ychwanegol i ddeall effaith bosibl ansawdd canfyddedig y dysgu proffesiynol ar y 

dull cyflwyno. Mae Tabl 13 yn dangos y sgorau cymedrig ar gyfer pob un o’r elfennau ansawdd 

dysgu proffesiynol ar gyfer y grwpiau dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu. Graddiwyd pob 

elfen ar raddfa 7 pwynt. Mae Ffigur 11 yn dangos canran yr athrawon ym mhob grŵp (dan 

arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu) a roddodd sgôr o 5, 6 neu 7 ar y raddfa 7 pwynt (sy’n dangos 

eu bod yn cytuno â’r eitem). 

Tabl 13: Ansawdd canfyddedig y dysgu proffesiynol 

Roedd y dysgu proffesiynol … 

 

Cymedr dan 
arweiniad 

hyfforddwra 

(n=59) 

 

Cymedr e-
ddysgua 

(=41) 

Gwahaniaeth 
arwyddocaol 

rhwng 
grwpiau? 

Wedi cael ei gyflwyno’n dda 6.43 5.73 Ie 

Wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol 6.43 5.75 Ie 

Wedi darparu adnoddau defnyddiol 6.22 5.53 Ie 

Wedi esbonio pethau’n glir 6.42 5.58 Ie 

Yn brofiad pleserus 6.23 5.35 Ie 

Yn gweddu i’r ffordd yr wyf yn hoffi dysgu 5.77 4.93 Ie 

Yn hawdd cael ato 6.37 6.15 Na 

Yn golygu mwy o amser/ymdrech nag oeddwn i’n meddwl 3.88 3.60 Na 

a Mae’r cymedrau wedi’u seilio ar raddfa 7 pwynt 
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Ffigur 11: Canfyddiad o ansawdd dysgu proffesiynol: dan arweiniad hyfforddwr o 

gymharu ag e-ddysgu  

 

Sylfaen: dan arweiniad hyfforddwr n=59; e-ddysgu n=41 

Er bod y grwpiau dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu wedi rhoi sgorau uchel i’r dysgu 

proffesiynol, rhoddodd athrawon yn y grŵp dan arweiniad hyfforddwr sgorau uwch iddo o ran 

cael ei gyflwyno’n dda, darparu gwybodaeth ddefnyddio ac adnoddau defnyddiol, esbonio 

pethau’n glir, a bod yn brofiad pleserus. Mae’r holl wahaniaethau hyn yn ystadegol arwyddocaol, 

fel y dangosir yn Nhabl 17. Gallwn gasglu o hyn ei bod yn ymddangos bod y dull dan arweiniad 

hyfforddwr yn rhoi buddion ychwanegol o ran cyfathrebu ac esbonio’r deunydd, a defnyddio 

adnoddau.  

Soniodd yr athro a’r athrawes a gyfwelwyd a gymerodd ran yn y dull dan arweiniad hyfforddwr 

am ba mor dda y cyflwynwyd y dysgu proffesiynol. Cawsant hyfforddwyr gwahanol. Mae’r sylw 

canlynol yn enghreifftiol o ansawdd ac effeithiolrwydd y dysgu proffesiynol dan arweiniad 

hyfforddwr a brofwyd gan y cyfweleion: 

Cafodd ei gyflwyno’n dda, fe ges i rywbeth ohono … fe ymdriniodd â’r hyn 

roeddwn i’n meddwl y byddai’n ymdrin ag ef. Fe aethon ni drwy bopeth yn 

fanwl lle y gallem gael adnoddau sydd ar gael ar hyn o bryd. Digon o amser i 

drafod syniadau a rhannu’r hyn rydyn ni’n ei wneud nawr. Felly, roedd hynny’n 

eithaf braf … Rwy’n teimlo y gallwn i wneud rhywbeth gyda’r hyn rydw i wedi’i 

ddysgu a byddwn ni’n ceisio rhoi ychydig yn fwy o flaenoriaeth iddo nawr ein 

bod ni nôl i ryw fath o drefn arferol yn yr ysgol. (Athrawes 2, Benywaidd, 

Cynradd, GwE) 

Ni ellir cymharu â’r grŵp e-ddysgu heb gyfweliadau ag athrawon, ond mae’r dyfyniad uchod yn 

dangos pa mor werthfawr y mae’r athrawes yn credu yw’r gallu i ddysgu ochr yn ochr ag 

athrawon eraill a thrafod a rhannu syniadau, nad oedd y llwybr e-ddysgu yn darparu ar ei gyfer, 

ac a allai esbonio’r sgorau ychydig yn is yn Ffigur 11, o bosibl. 

Dywedodd yr athro a’r athrawes a gyfwelwyd y byddent wedi hoffi treulio mwy o amser yn trafod 

a phrofi cyflwyno’n ymarferol, sydd hefyd yn esbonio eu hawydd am gymorth dilynol: 

Byddwn i wedi hoffi ychydig yn fwy o gwmpasu, er enghraifft, dyma’r math o 

bethau y gallech chi eu gwneud yn yr adran hon. Ychydig yn fwy o dyma beth 
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sy’n bosibl. Ond mae’n anodd cyflwyno popeth mewn un prynhawn. (Athrawes 

2, Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Roedd yr athro a’r athrawes a gyfwelwyd wedi cymryd rhan yn y dysgu proffesiynol dan 

arweiniad hyfforddwr o bell, trwy Teams, yn hytrach nag wyneb yn wyneb fel y bwriadwyd yn 

wreiddiol (cyn Covid). Roedd y ddau yn credu ei fod wedi gweithio’n dda o bell ar y cyfan. 

Dywedodd Athrawes 2, o ran Teams “Rwy’n credu bod pobl mor gyfarwydd ag ef bellach, felly 

mae hynny’n wahanol”. Roedd yn haws cymryd rhan, o bosibl, ac yn osgoi’r angen i deithio, ond 

dywedodd y ddau efallai y byddai wedi bod yn fwy effeithiol mewn lleoliad dosbarth wyneb yn 

wyneb: 

Os oes gennych chi rywbeth o’ch blaen go iawn i edrych arno a’i wneud, mae’n 

haws o lawer na gwneud popeth ar y cyfrifiadur. Ond fe weithiodd yn iawn ac 

mae [yr Hyfforddwr] yn dda iawn wrth ei gwaith. (Athro 1, Gwrywaidd, Cynradd, 

GwE) 

Weithiau, mae’n eithaf anodd oherwydd roedden ni’n ceisio edrych ar 

ddeunyddiau gwersi ac yna mae’n rhaid i chi newid o’r cyflwyniad hwnnw i’r prif 

gyflwyniad ac yn ôl. Ond pe byddech chi yno byddech chi i gyd o amgylch 

bwrdd, byddai gennych chi gopïau caled o’r adnoddau ac yna byddai [yr 

Hyfforddwr] yn dangos sleidiau PowerPoint ac mae’n haws cysylltu’r 

deunyddiau â’r sleidiau. Ond pan fydd rhaid i chi fynd o un i’r llall. Mae’n dda 

mewn rhai ffyrdd, ond mae lle ar gyfer hyfforddi wyneb yn wyneb mewn ystafell 

ddosbarth hefyd. (Athrawes 2, Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Roedd athrawon yn y grŵp dan arweiniad hyfforddwr (o gymharu â’r grŵp e-ddysgu) hefyd yn 

fwy tebygol o ddweud bod y dysgu proffesiynol yn gweddu i’r ffordd yr oeddent yn hoffi dysgu 

(Ffigur 12). Fodd bynnag, roedd athrawon yn y grŵp e-ddysgu yn fwy tebygol o gytuno y gallent 

gwblhau’r cwrs ar eu cyflymder eu hunain, ac roedd y gwahaniaeth hwn yn ystadegol 

arwyddocaol. 

Esboniodd yr athro a’r athrawes a gyfwelwyd fod y model rhaeadru dysgu proffesiynol yn dod yn 

gyffredin iawn yn eu rhanbarth (GwE) a disgwylir i athrawon raeadru’r hyfforddiant pan fyddant 

yn cymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol: 

Mae’n rhywbeth rydyn ni’n gwneud eithaf tipyn ohono. Wel, mae pob math o 

hyfforddiant yn cael ei wneud yn y modd hwn, fwy neu lai, yna mae’n rhaid i ni 

ei raeadru i’r holl staff eraill. Oherwydd, yn anffodus, does dim digon o amser i 

bawb fynd ar bob cwrs, felly mae’n drueni oherwydd byddai hyfforddiant o’r 

math hwn wedi bod yn wych i’r staff cyfan ei ddeall. (Athro 1, Gwrywaidd, 

Cynradd, GwE) 

Rwy’n gwneud y cwrs uwch arweinyddiaeth ar hyn o bryd. Cafodd elfennau 

ohono eu rhaeadru ac rwy’n credu bod hynny’n digwydd mwy fyth trwy Teams 

hefyd. Felly, mae’n dod yn fwy cyffredin yn y senario hwn, rwy’n credu. 

(Athrawes 2, Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Dywedodd un o’r athrawon a gyfwelwyd ei fod eisoes yn gweithio’n eithaf agos gyda’r ysgol yr 

oedd ei hyfforddwr gwirfoddol yn dod ohoni:  

Rydyn ni’n glwstwr eithaf agos, rydyn ni’n cael cyfarfodydd clwstwr yn eithaf 

aml ac rwy’n credu fy mod i’n ymwneud â thri os nad pedwar prosiect clwstwr 

ar hyn o bryd, felly, ydyn, rydyn ni’n gwneud eithaf tipyn gyda’n gilydd. (Athro 1, 

Gwrywaidd, Cynradd, GwE) 
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Mae’n bosibl nad yw clystyrau eraill yn gweithio mor agos gyda’i gilydd, a allai effeithio ar 

effeithiolrwydd dull hyfforddiant wedi’i raeadru. 

 

Ffigur 12: Roedd y dysgu proffesiynol yn gweddu i’r ffordd yr wyf yn hoffi dysgu  

 

 

Sylfaen: dan arweiniad hyfforddwr n=59; e-ddysgu n=41 

Yn ddiddorol, ni chanfuwyd unrhyw wahaniaethau ystadegol arwyddocaol rhwng y grwpiau dan 

arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu o ran i ba raddau yr oedd athrawon yn teimlo bod y dysgu 

proffesiynol yn hawdd cael ato neu faint o amser neu ymdrech a oedd yn gysylltiedig. Gellir 

ystyried hyn fel canfyddiad cadarnhaol oherwydd gellid tybio bod cymryd rhan mewn dysgu 

proffesiynol dan arweiniad hyfforddwr yn cymryd mwy o amser. Efallai mai’r rheswm am hyn yw 

oherwydd bod mwyafrif y dysgu proffesiynol wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr wedi cael ei 

gyflwyno o bell, yn hytrach nag wyneb yn wyneb, a allai fod wedi ei gwneud yn haws i athrawon 

gymryd rhan trwy leihau’r amser y byddent wedi’i dreulio yn teithio.  

Yn annisgwyl braidd, mae Ffigur 13 yn dangos bod athrawon yn y grŵp e-ddysgu yn tueddu i 

feddwl bod y dysgu proffesiynol wedi gofyn am fwy o amser neu ymdrech nag yr oeddent wedi 

tybio o gymharu â’r grŵp dan arweiniad hyfforddwr, a oedd yn tueddu i roi sgôr ganolig i’r elfen 

hon, sy’n awgrymu efallai bod yr amser neu’r ymdrech a oedd yn ofynnol yn iawn ar y cyfan. 

Mae’n ymddangos bod cyfweliadau â’r athro a’r athrawes a gymerodd ran yn y dysgu 

proffesiynol dan arweiniad hyfforddwr yn cefnogi hyn: 

Hyfforddiant prynhawn ydoedd … Dydw i ddim yn cofio p’un a oedd yn ddwy 

awr neu’n ddwy awr a hanner, ond, ie, prynhawn ydoedd sut bynnag. (Athro 1, 

Gwrywaidd, Cynradd, GwE) 

Felly, dim ond un prynhawn ydyw. Nid oedd yn feichus, doedd dim teithio’n 

gysylltiedig, felly roedd hynny wedi helpu. Felly, rwy’n credu bod y buddion yn 

drech na’r costau, yn bersonol. Galla’ i ddim meddwl am unrhyw ffordd arall y 

gallech chi ei gyflwyno mewn ffordd fwy cost-effeithiol na hyn, mewn 

gwirionedd. (Athrawes 2, Benywaidd, Cynradd, GwE) 
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Ffigur 13: Roedd y dysgu proffesiynol yn golygu mwy o amser/ymdrech nag oeddwn i’n 

meddwl  

 

Sylfaen: dan arweiniad hyfforddwr n=59; e-ddysgu n=41 

 

Budd canfyddedig y dysgu proffesiynol 

Mae Tabl 14 yn dangos bod athrawon yn y grwpiau dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu wedi 

rhoi sgorau uchel i’r dysgu proffesiynol o ran ei fudd canfyddedig, ac nid oedd gwahaniaethau 

ystadegol arwyddocaol rhwng y ddau grŵp. Yn gyffredinol, cytunodd 89% eu bod wedi ennill 

gwybodaeth neu sgiliau newydd neu ychwanegol; cytunodd 90% y byddent yn gallu cymhwyso’r 

hyn yr oeddent wedi’i ddysgu; cytunodd 86% eu bod yn teimlo’n fwy galluog i addysgu addysg 

ariannol; teimlai 87% fod y dysgu proffesiynol yn werth chweil i eraill; cytunodd 65% fod y cwrs 

yn goresgyn rhwystrau rhag dysgu proffesiynol; a chytunodd 76% fod y dysgu proffesiynol yn 

darparu popeth yr oedd ei angen arnynt i addysgu addysg ariannol yn hyderus. 

O ran y pwynt olaf hwn, mae ymatebion i gwestiwn penagored yn yr arolwg ynglŷn â’r angen am 

gymorth ychwanegol yn awgrymu bod mynediad at adnoddau a’r cyfle ar gyfer datblygiad 

proffesiynol dilynol/parhaus ym maes addysg ariannol yn ddwy agwedd allweddol y mae rhai 

athrawon yn teimlo bod arnynt eu hangen.  

O ran adnoddau, gofynnodd athrawon am fwy o enghreifftiau a syniadau ar gyfer cyflwyno gwersi 

diddorol ac ymarferol. Roedd rhai athrawon yn credu y gellid bod wedi treulio mwy o amser yn y 

dysgu proffesiynol yn canolbwyntio ar ddefnyddio’r adnoddau, gyda chyfle i weld yr adnoddau’n 

cael eu defnyddio. Roedd eithaf tipyn o sylwadau’n gofyn am fynediad at fwy o adnoddau rhad 

ac am ddim yn gyffredinol ac ar gyfer disgyblion cynradd iau yn benodol. Dywedodd yr athrawes 

a gyfwelwyd (athrawes ysgol gynradd): 

Rwy’n credu y gallai fod fersiwn symlach, nid gor-syml, ond fersiwn wedi’i 

symleiddio ar gyfer y babanod, neu adnoddau sy’n fwy cyfeillgar i fabanod, os 

ydych chi’n deall. Dyna fy unig feirniadaeth, mewn gwirionedd. (Athrawes 2, 

Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Mynegodd nifer o athrawon awydd am gyfleoedd dilynol neu barhaus ar gyfer datblygiad 

proffesiynol ym maes addysg ariannol. Dywedodd yr athro a gyfwelwyd ei fod wedi cymryd y cam 

i ymwneud â datblygiad proffesiynol dilynol ei hun, nid dim ond ar ei gyfer ef ei hun ond ar gyfer 

yr athrawon eraill yn ei ysgol: 
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Wel, rydw i newydd ymuno â gwefan Young Money ac, unwaith eto, rydyn ni’n 

gobeithio cael rhywfaint o hyfforddiant ganddyn nhw hefyd yn ystod, wel o fis 

Medi ymlaen nawr. (Athro 1, Gwrywaidd, Cynradd, GwE) 

Amlygodd yr athrawes a gyfwelwyd sut gallai sesiwn ddilynol “fod wedi bod yn fuddiol i rannu’r 

hyn rydyn ni wedi’i wneud” a byddai’n rhoi cyfle i rannu arferion ag athrawon eraill, a sut byddai 

hyn yn helpu i gynnal hyder. 

 

Tabl 14: Budd canfyddedig dysgu proffesiynol 

Budd canfyddedig dysgu proffesiynol 

 

Cymedr dan 
arweiniad 

hyfforddwra 

(n=59) 

 

Cymedr e-
ddysgua 

(n=41) 

Gwahaniaeth 
arwyddocaol 

rhwng 
grwpiau? 

Cefais wybodaeth/sgiliau newydd/ychwanegol 4.25 4.15 Na 

Byddaf yn gallu cymhwyso’r hyn a ddysgais 4.37 4.23 Na 

Rhoddodd y dysgu proffesiynol bopeth y mae arnaf ei angen i 
addysgu addysg ariannol yn hyderus  

3.98 3.73 Na 

Rwy’n teimlo’n fwy galluog i addysgu addysg ariannol 4.18 4.05 Na 

Mae’r dysgu proffesiynol yn werth chweil i eraill sy’n gweithio 
gyda phobl ifanc 

4.30 4.25 Na 

Roedd y cwrs wedi goresgyn rhwystrau rhag hyfforddiant dysgu 
proffesiynol parhaus/dysgu proffesiynol 

3.68 3.90 Na 

a Mae’r cymedrau wedi’u seilio ar raddfa 5 pwynt (1=anghytuno’n gryf; 5=cytuno’n gryf) 

 

 

Effaith ansawdd yr hyfforddwr gwirfoddol 

Gofynnwyd set ychwanegol o gwestiynau i’r athrawon a gymerodd ran yn y dysgu proffesiynol 

dan arweiniad hyfforddwr ynglŷn ag ‘ansawdd’ yr hyfforddwr gwirfoddol (pa mor hyderus, 

gwybodus a threfnus ydoedd a’i allu i ysbrydoli pobl eraill), er mwyn asesu i ba raddau yr oedd yr 

hyfforddwr gwirfoddol wedi cael effaith ar wybodaeth, sgiliau a hyder athrawon, o ystyried bod 

nifer o wahanol hyfforddwyr gwirfoddol yn ymwneud â chyflwyno’r dysgu proffesiynol.  

Defnyddiwyd dadansoddiad cydberthynas i asesu cryfder a chyfeiriad y berthynas rhwng 

‘ansawdd’ canfyddedig gwybodaeth, hyder a sgiliau trefnu’r hyfforddwr gwirfoddol, a’i allu i 

ysbrydoli pobl eraill, a’r newid mewn gwybodaeth, sgiliau a hyder a brofwyd gan yr athrawon. 

Rhoddir y dadansoddiad llawn yn Atodiad 8. 

Mae gwybodaeth (ganfyddedig) yr hyfforddwr gwirfoddol am y pynciau yr ymdrinnir â nhw yn cael 

effaith eang ar ganlyniadau athrawon ac mae’n gysylltiedig â phob un namyn un o’r holl elfennau 

gwybodaeth, sgiliau a hyder athrawon i addysgu addysg ariannol. Po fwyaf yw gwybodaeth 

ganfyddedig yr hyfforddwr gwirfoddol, y mwyaf yw’r cynnydd yng ngwybodaeth, hyder a sgiliau 

athrawon.  

Mae hyder (canfyddedig) yr hyfforddwr gwirfoddol i gyflwyno’r dysgu proffesiynol yn gysylltiedig â 

hyder athrawon i gyflwyno addysg ariannol a hyrwyddo arfer gorau, gwybodaeth athrawon i 

ddiffinio gallu ariannol a gwybodaeth i weithredu neu ymestyn addysg ariannol yn y cwricwlwm. 

Po fwyaf yw hyder canfyddedig yr hyfforddwr gwirfoddol, y mwyaf yw’r effaith ar hyder a 

gwybodaeth athrawon. 
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Mae sgiliau trefnu a pharatoi’r hyfforddwr yn gysylltiedig â hyder athrawon i gynllunio addysg 

ariannol a hyrwyddo arfer gorau a gwybodaeth athrawon i ddiffinio gallu ariannol. Unwaith eto, po 

fwyaf trefnus yr ystyrir bod yr hyfforddwr gwirfoddol, y mwyaf yw’r cynnydd yn hyder a 

gwybodaeth athrawon. 

Nid yw’n syndod, efallai, bod y canfyddiad o wybodaeth yr hyfforddwyr gwirfoddol yn dylanwadu 

ar effeithiolrwydd y dysgu proffesiynol, ond mae’r dadansoddiad hwn hefyd yn dangos 

pwysigrwydd datblygu nid yn unig gwybodaeth yr hyfforddwyr gwirfoddol am y deunydd, ond 

hefyd eu hyder i gyflwyno’r dysgu proffesiynol, yn ogystal â’u gallu i ysbrydoli pobl eraill a’u 

sgiliau trefnu. 

Mae pwysigrwydd gwybodaeth yr hyfforddwr, a’i hyder i ryw raddau, yn amlwg yn y dyfyniad 

canlynol gan un o’r athrawon a gyfwelwyd: 

Roedd [yr hyfforddwr gwirfoddol] yn wybodus, roedd hi’n gwybod popeth oedd 

yno. Roedd hi’n gwybod yr adnoddau wrth law ac yn rhannu pethau. Ni oedd ei 

grŵp cyntaf, felly rwy’n credu ei bod hi ychydig yn fwy nerfus yn amlwg, 

oherwydd ni oedd y cyntaf. Felly, roeddwn i’n teimlo drosti, ond fe wnaeth hi’n 

wych wrth hyfforddi. (Athrawes 2, Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Dywedodd yr athrawes hefyd “fyddwn i ddim yn gwybod os oedd unrhyw beth ar goll” yn y 

datblygiad proffesiynol ac mae’n awgrymu y gallai’r hyfforddiant gwreiddiol (a roddwyd i’r 

hyfforddwyr) fod ar gael fel recordiad i gyfeirio ato’n ddiweddarach: 

Yr unig beth y gallwn i ei ddweud yw os oes gennych chi rywbeth i gyfeirio’n ôl 

ato. Os oedd yr hyfforddiant cychwynnol, pwy bynnag y’i rhoddwyd iddo, naill 

ai’n cael ei recordio ar sain neu fideo a’i lanlwytho yn rhywle. Fe allech chi fynd 

yn ôl ato wedyn, oni allech chi? A gallai’r rhaeadrwyr ei wirio hefyd ar gyfer eu 

datblygiad personol eu hunain. A byddai hefyd yn cynnwys unrhyw beth a 

fethwyd gan y rhaeadrwyr, o bosibl. (Athrawes 2, Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Ffactorau eraill sy’n effeithio ar wybodaeth, sgiliau a hyder 

Cynhaliwyd dadansoddiad ychwanegol i archwilio effaith ffactorau eraill ar effeithiolrwydd y 

dysgu proffesiynol o ran gwybodaeth, hyder a sgiliau athrawon. Ystyriwyd nifer o ffactorau, gan 

gynnwys: hyd profiad addysgu/addysg ariannol, y cyfnodau a addysgir (cynradd neu uwchradd), 

Consortia Addysg Rhanbarthol, yr iaith a ddefnyddiwyd (Cymraeg neu Saesneg), rhywedd yr 

athro/athrawes, rôl yr athro/athrawes, ac ansawdd canfyddedig y dysgu proffesiynol. Cynhaliwyd 

dadansoddiadau atchweliad ar wahân ar gyfer pob un o’r elfennau gwybodaeth, sgiliau a hyder. 

Gellir gweld y dadansoddiad llawn yn Atodiad 9. 

Yn gyffredinol, roedd p’un a oedd yr athro/athrawes yn un cyfnod cynradd neu uwchradd yn 

rhagfynegydd cyson ar draws yr holl elfennau gwybodaeth, sgiliau a hyder. Mae cyfeiriad y 

berthynas yn negyddol, sy’n awgrymu bod yr effaith ar wybodaeth, hyder a sgiliau yn is ar gyfer 

athrawon uwchradd nag athrawon cynradd. Mae dadansoddiad ychwanegol (yr adroddir arno 

isod) yn ceisio deall yr effaith wahaniaethol ar athrawon cynradd ac uwchradd. 

Yn ogystal, mae hyd profiad addysgu a hyd profiad addysgu addysg ariannol yn effeithio ar 

agweddau gwahanol ar wybodaeth, sgiliau a hyder. Mae’r berthynas yn negyddol ym mhob 

achos, sy’n awgrymu wrth i brofiad yr athro/athrawes gynyddu (o ran addysgu yn gyffredinol ac 

addysg ariannol yn benodol), mae effaith y dysgu proffesiynol ar wybodaeth, sgiliau a hyder yn 

lleihau. Felly, mae athrawon llai profiadol a’r rhai hynny heb fawr o brofiad neu ddim profiad o 

addysgu addysg ariannol wedi cael yr effaith fwyaf o’r dysgu proffesiynol, sy’n ddisgwyliedig. 
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Cynhaliwyd dadansoddiad ychwanegol i ddeall effaith wahaniaethol y dysgu proffesiynol ar 

athrawon cynradd ac uwchradd. Mae Tablau 15, 16 ac 17 yn dangos bod gan athrawon cynradd 

sgorau cyfartalog is mewn bron pob un o’r elfennau gwybodaeth, sgiliau a hyder cyn y dysgu 

proffesiynol nag athrawon uwchradd.  

Tabl 15: Newid mewn gwybodaeth: Cynradd o gymharu ag uwchradd 

Pa mor wybodus ydych chi’n teimlo 

Cynradd Uwchradd 

Cymedr 
cyn 

(n=80) 

Cymedr 
ar ôl 

(n=80) 

Cymedr 
cyn 

(n=19) 

Cymedr 
ar ôl 

(n=19) 

I addysgu ystod o gysyniadau a phynciau ariannol  2.15 3.56 2.63 3.42 

I ddiffinio sut beth yw gallu ariannol 1.95 3.53 2.37 3.32 

I weithredu (neu ymestyn) addysg ariannol yn y cwricwlwm 1.94 3.68 2.42 3.26 

1=Ddim yn wybodus o gwbl, 2=Ychydig yn wybodus, 3=Yn weddol wybodus, 4=Yn wybodus iawn, 5=Yn dra gwybodus 

Tabl 16: Newid mewn sgiliau: Cynradd o gymharu ag uwchradd 

Pa mor fedrus ydych chi’n teimlo 

Cynradd Uwchradd 

Cymedr 
cyn 

(n=80) 

Cymedr 
ar ôl 

(n=80) 

Cymedr 
cyn 

(n=19) 

Cymedr 
ar ôl 

(n=19) 

I gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc  2.04 3.51 2.58 3.47 

I asesu cynnydd pobl ifanc mewn addysg ariannol 1.94 3.38 2.58 3.21 

I ddefnyddio offer ac adnoddau i ddatblygu/cyflwyno addysg ariannol 2.05 3.56 2.63 3.53 

1=Ddim yn fedrus o gwbl, 2=Ychydig yn fedrus, 3=Yn weddol fedrus, 4=Yn fedrus iawn, 5=Yn dra medrus 

Tabl 17: Newid mewn hyder: Cynradd o gymharu ag uwchradd 

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo 

Cynradd Uwchradd 

Cymedr 
cyn 

(n=80) 

Cymedr 
ar ôl 

(n=80) 

Cymedr 
cyn 

(n=19) 

Cymedr 
ar ôl 

(n=19) 

I gynllunio gwersi addysg ariannol o ansawdd da ar gyfer pobl ifanc 2.02 3.64 2.53 3.37 

I gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc 2.17 3.69 2.74 3.53 

I deilwra addysg ariannol i anghenion pobl ifanc 1.98 3.59 2.68 3.42 

I asesu effeithiolrwydd addysg ariannol 1.93 3.49 2.42 3.26 

I hyrwyddo syniadau ar gyfer arfer gorau o fewn ysgolion 1.99 3.48 2.32 3.26 

1=Ddim yn hyderus o gwbl, 2=Ychydig yn hyderus, 3=Yn weddol hyderus, 4=Yn hyderus iawn, 5=Yn dra hyderus 

 

Nid oes modd gwybod o’r gwaith ymchwil hwn pam roedd athrawon cynradd yn teimlo’n llai 

gwybodus, medrus neu hyderus mewn addysg ariannol. Mae hyn er gwaethaf lefelau tebyg o 

brofiad yn y grwpiau athrawon cynradd ac uwchradd. Nid oedd yr athrawon cynradd yn llai 

profiadol o ran nifer y blynyddoedd addysgu neu gyflwyno addysg ariannol. Roedd gan athrawon 
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cynradd 14 blynedd o brofiad addysgu ar gyfartaledd ac roedd gan athrawon uwchradd 17 

mlynedd o brofiad addysgu ar gyfartaledd, ac roedd gan y ddau grŵp 4 a 5 mlynedd o brofiad o 

addysgu addysg ariannol ar gyfartaledd, yn y drefn honno. Nid oedd y gwahaniaethau hyn yn 

ystadegol arwyddocaol, felly nid yw profiad addysgu’n esbonio’r prif wahaniaeth o ran effaith y 

dysgu proffesiynol rhwng athrawon ysgol cynradd ac uwchradd.  

Mae’r gwahaniaeth rhwng cyn-sgorau cymedrig athrawon cynradd ac uwchradd ar gyfer 

gwybodaeth, sgiliau a hyder yn ystadegol arwyddocaol. Fodd bynnag, ar ôl cymryd rhan yn y 

dysgu proffesiynol, nid oes unrhyw wahaniaethau ystadegol arwyddocaol rhwng athrawon 

cynradd ac uwchradd o ran eu gwybodaeth, sgiliau a hyder. Mae’r dysgu proffesiynol, i bob 

pwrpas, wedi cynyddu gwybodaeth, sgiliau a hyder athrawon cynradd ac uwchradd a dileu’r 

bwlch a fodolai i ddechrau.  

Er mwyn dangos y gwahaniaeth rhwng athrawon cynradd ac uwchradd cyn y dysgu proffesiynol, 

mae Ffigur 14 yn cymharu athrawon cynradd ac uwchradd o ran eu hyder i gyflwyno addysg 

ariannol. Cyn y dysgu proffesiynol, roedd y rhan fwyaf o’r athrawon uwchradd yn teimlo’n ‘weddol 

hyderus’, tra bod y rhan fwyaf o’r athrawon cynradd yn teimlo eu bod ‘ddim yn hyderus o gwbl’ 

neu ‘ychydig yn hyderus’, ond ar ôl cymryd rhan yn y dysgu proffesiynol roedd y rhan fwyaf o’r 

athrawon yn y grwpiau cynradd ac uwchradd yn teimlo naill ai’n hyderus ‘iawn’ neu’n ‘weddol’ 

hyderus. Felly, mae’r cynnydd mewn hyder yn uwch ymhlith yr athrawon cynradd, ac mae’r 

patrwm hwn i’w weld ar draws yr holl elfennau gwybodaeth, sgiliau a hyder.   

Ffigur 14: Hyder i gyflwyno addysg ariannol: Cynradd o gymharu ag Uwchradd  

 

Sylfaen: Cynradd cyn n= 80, ar ôl n=8; Uwchradd cyn n=19, ar ôl n=19. 

 

O ran dwy elfen, nid oedd unrhyw wahaniaethau ystadegol arwyddocaol rhwng athrawon 

cynradd ac uwchradd cyn y dysgu proffesiynol (gweler Atodiad 10): gwybodaeth i weithredu (neu 

ymestyn) addysg ariannol yn y cwricwlwm a’r hyder i hyrwyddo syniadau ar gyfer arfer gorau 

mewn ysgolion. Yn y ddau achos, roedd lefelau tebyg o ddiffyg hyder ymhlith athrawon ysgol 

cynradd ac uwchradd. Fodd bynnag, gwybodaeth i weithredu (neu ymestyn) addysg ariannol yn 

y cwricwlwm oedd yr unig agwedd i ddangos gwahaniaeth mewn gwahaniaeth ystadegol 

arwyddocaol rhwng athrawon cynradd ac uwchradd. 

Mae Ffigur 15 yn dangos bod athrawon cynradd wedi cynyddu a rhagori ar athrawon uwchradd o 

ran eu gwybodaeth i weithredu (neu ymestyn) addysg ariannol yn y cwricwlwm yn eu lleoliad. Yn 

dilyn y dysgu proffesiynol, roedd mwyafrif yr athrawon cynradd yn ‘hyderus iawn’ o gymharu ag 

athrawon uwchradd a oedd yn ‘weddol hyderus’ i raddau helaeth. Dyma’r unig elfen lle’r oedd y 
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cynnydd mewn gwybodaeth, sgiliau neu hyder athrawon cynradd yn fwy nag athrawon 

uwchradd. Un esboniad posibl yw bod athrawon cynradd yn gweithredu’n fwy cyffredinol ar 

draws y cwricwlwm yn eu lleoliad o gymharu ag athrawon uwchradd. Mae’n bosibl y byddai 

ymestyn addysg ariannol ar draws y cwricwlwm mewn ysgol uwchradd yn gofyn i athrawon 

uwchradd weithio’n fwy cydweithredol gydag athrawon ar draws gwahanol bynciau ac 

arbenigeddau. 

Ffigur 15: Gwybodaeth i weithredu (neu ymestyn) addysg ariannol yn y cwricwlwm  

 

Sylfaen: Cynradd cyn n= 80, ar ôl n=80; Uwchradd cyn n=19, ar ôl n=19. 

 

Cynhaliwyd dadansoddiad clwstwr fel dull amgen o ddeall p’un a ellid canfod grwpiau penodol yn 

seiliedig ar nodweddion demograffig a phriodoleddau eraill. Ystyriwyd ffactorau tebyg wrth 

glystyru ag ar gyfer y dadansoddiad atchweliad. Cynhyrchodd y dadansoddiad ddau glwstwr 

penodol, un grŵp mawr yn cynnwys 89 o athrawon ac un grŵp llai o 11 o athrawon. Gallai sampl 

fwy o faint arwain at nifer fwy o glystyrau. Dangosodd dri o’r priodoleddau y gwahaniaeth mwyaf 

rhwng y clystyrau: hyd profiad addysgu, hyd profiad o addysg ariannol ac i ba raddau yr oedd 

athrawon yn cytuno bod y cwrs yn goresgyn rhwystrau rhag hyfforddiant datblygiad proffesiynol 

parhaus/datblygiad proffesiynol.  

Nodweddir y clwstwr mawr (Clwstwr 1) gan athrawon â llai o brofiad addysgu a llai o brofiad o 

addysg ariannol sy’n fwy cadarnhaol bod y cwrs yn goresgyn rhwystrau rhag datblygiad 

proffesiynol parhaus. Nifer gyfartalog y blynyddoedd o brofiad addysgu yng Nghlwstwr 1 yw 17, a 

4 blynedd ar gyfer profiad o addysg ariannol. Mae Clwstwr 2 yn cynnwys nifer lai o athrawon sy’n 

fwy profiadol o lawer a chanddynt gryn dipyn yn fwy o brofiad o addysg ariannol sy’n llai tebygol 

o gytuno bod y cwrs yn goresgyn rhwystrau rhag datblygiad proffesiynol parhaus. 

Wrth archwilio’r gwahaniaethau rhwng y clystyrau yn ôl yr elfennau gwybodaeth, sgiliau a hyder, 

gwelir bod Clwstwr 1 sy’n cynnwys yr athrawon llai profiadol yn dangos mwy o welliant mewn 

llawer o’r elfennau gwybodaeth, sgiliau a hyder, sy’n cyd-fynd â’r dadansoddiad atchweliad a 

gyflwynwyd uchod. Gellir gweld y canlyniadau llawn yn Atodiad 11. 
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Gwerth a phwysigrwydd canfyddedig addysg ariannol  

Mae Tabl 18 yn crynhoi’r canlyniadau ar gyfer cwestiynau yn ymwneud â gwerth a phwysigrwydd 

canfyddedig addysg ariannol a dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol. Yn gyffredinol, nid 

yw’r gwahaniaeth mewn gwahaniaeth (h.y. y gwahaniaeth o ran y newid rhwng y grwpiau dan 

arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu) yn ystadegol arwyddocaol ar gyfer unrhyw un o’r agweddau a 

fesurwyd. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod cyfrannau uchel o athrawon yn y ddau grŵp yn 

cytuno ar y dechrau bod addysg ariannol yn bwysig.  

Yn gyffredinol, ar draws y grwpiau dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu: 

• Roedd 99% o athrawon yn cytuno ei bod yn bwysig cyflwyno addysg ariannol i bobl 
ifanc;  

• Roedd 85% yn cytuno eu bod wedi’u hysbrydoli i gyflwyno addysg ariannol i bobl 
ifanc (a chynyddodd hyn i 93% ar ôl y dysgu proffesiynol);  

• Roedd 98% yn cytuno ei bod yn bwysig bod dysgu proffesiynol ym maes addysg 
ariannol ar gael i addysgwyr.  

• Fodd bynnag, dim ond 31% o athrawon oedd yn cytuno ar y dechrau fod digon o 
gyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol yn eu rhanbarth, ac 
nid oedd 48% yn cytuno nac yn anghytuno, sy’n awgrymu efallai nad oeddent yn sicr 
o’r cyfleoedd.  

• Ar ôl y dysgu proffesiynol, roedd 64% yn cytuno bod digon o gyfleoedd ac roedd 25% 
yn ansicr o hyd. 

Er nad oedd y dadansoddiad gwahaniaeth mewn gwahaniaeth cyffredinol yn ystadegol 

arwyddocaol, mae cymharu’r canlyniadau cyn ac ar ôl ar gyfer y grwpiau dan arweiniad 

hyfforddwr ac e-ddysgu ar wahân yn dangos mwy o gynnydd o ran yr athrawon dan arweiniad 

hyfforddwr a oedd yn cytuno eu bod wedi’u hysbrydoli i gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc ac 

yn cytuno bod digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol ym maes addysg ariannol yn eu 

rhanbarth. Nid yw’r newidiadau hyn yn y grŵp dan arweiniad hyfforddwr yn ystadegol 

arwyddocaol at lefel 5%, ond maen nhw’n ystadegol arwyddocaol ar lefel 10%).  

Mae Ffigur 16 yn dangos bod nifer yr athrawon dan arweiniad hyfforddwr a oedd yn cytuno’n gryf 

eu bod yn teimlo wedi’u hysbrydoli i gyflwyno addysg ariannol ar ôl y dysgu proffesiynol wedi 

cynyddu’n amlwg, o gymharu â dim newid amlwg yn yr athrawon e-ddysgu. 

Ffigur 16: Rwyf wedi fy ysbrydoli i ddarparu addysg ariannol 

 

Sylfaen: dan arweiniad hyfforddwr cyn n= 59; ar ôl n=59. E-ddysgu cyn n=41; ar ôl n=40. 
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Mae Ffigur 17 yn dangos bod bron dwy ran o dair o’r athrawon dan arweiniad hyfforddwr yn 

cytuno bod digon o gyfleoedd yn eu rhanbarth ar gyfer dysgu proffesiynol ym maes addysg 

ariannol ar ôl cymryd rhan yn y dysgu proffesiynol, o gymharu â llai na hanner o’r athrawon e-

ddysgu. 

Ffigur 17: mae digon o gyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol yn 

fy rhanbarth  

 

 

Sylfaen: dan arweiniad hyfforddwr cyn n= 59; ar ôl n=59. E-ddysgu cyn n=41; ar ôl n=40. 

 

Tabl 18: Gwerth a phwysigrwydd addysg ariannol a dysgu proffesiynol 

 

I ba raddau ydych chi’n cytuno/anghytuno â’r 
canlynol: 

Dan arweiniad 
hyfforddwr 

E-ddysgu 

Cyn 

(n=59) 

Ar ôl 

(n=59) 

Cyn 

(n=41) 

Ar ôl 

(n=40) 

Mae’n bwysig cyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc 4.90 4.81 4.78 4.78 

Rwyf wedi’m hysbrydoli i gyflwyno addysg ariannol yn 
fy lleoliad 

4.34 4.63 4.10 4.28 

Mae’n bwysig bod dysgu proffesiynol ym maes 
addysg ariannol ar gael i addysgwyr 

4.83 4.80 4.63 4.63 

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol ym 
maes addysg ariannol yn fy rhanbarth 

3.41 3.97 2.90 3.38 

1=Anghytuno’n gryf, 2=Anghytuno i ryw raddau, 3=Ddim yn cytuno nac yn anghytuno, 4=Cytuno i ryw raddau, 
5=Cytuno’n gryf 

 

I grynhoi, mae’n ymddangos bod yr hyfforddiant wedi denu unigolion a oedd eisoes yn 

argyhoeddedig ynglŷn â gwerth addysg ariannol, ac mae wedi eu hysbrydoli ymhellach i 

gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc a chynorthwyo athrawon i gyflwyno addysg ariannol. Mae 
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hefyd wedi cynyddu ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol ym maes addysg 

ariannol. 

Yr effaith ar gyfleoedd addysg ariannol 

Yn ogystal ag asesu effaith y dysgu proffesiynol ar wybodaeth, sgiliau a hyder athrawon i 

addysgu addysg ariannol, roedd yr astudiaeth hefyd wedi asesu’r effaith bosibl ar ddarparu 

cyfleoedd addysg ariannol. Mae’r dysgu proffesiynol wedi cael effaith amlwg ar ba mor aml y 

bwriedir cyflwyno addysg ariannol. 

Mae Ffigur 18 yn dangos bod mwy na thraean o’r athrawon (37) wedi cyflwyno addysg ariannol 

yn anfynych iawn (unwaith y flwyddyn) yn ystod y 12 mis cyn cymryd rhan yn y dysgu 

proffesiynol, a bod nifer lai (19) wedi ei chyflwyno unwaith y tymor a nifer debyg (17) nad 

oeddent wedi cyflwyno unrhyw addysg ariannol o gwbl yn ystod y cyfnod hwnnw.  

 

Ffigur 18: Amlder cyflwyno addysg ariannol 

 

Sylfaen: Cyflwyno’n ddiweddar yn ystod y 12 mis diwethaf n=77 (hidlwyd allan athrawon nad oeddent wedi addysgu addysg 

ariannol o’r blaen); wedi’i chynllunio ar gyfer gweddill y flwyddyn ysgol n=99 

 

O gymharu â chynlluniau i gyflwyno addysg ariannol ar gyfer gweddill y flwyddyn ysgol, gallwn 

weld gwahaniaeth amlwg o ran amlder, gyda mwy na hanner o’r athrawon (56) yn bwriadu 

cyflwyno addysg ariannol unwaith y tymor, a nifer lai (28) yn bwriadu ei chyflwyno unwaith yr 

wythnos. Dim ond dau o athrawon a ddywedodd nad oeddent yn bwriadu cyflwyno unrhyw 

addysg ariannol yn ystod gweddill y flwyddyn.   

Mae’r athrawes a gyfwelwyd yn gweld mwy o gyfleoedd i gyflwyno addysg ariannol yn dod, ac 

mae’n sôn am ei chynlluniau, yn dilyn y dysgu proffesiynol, i fapio addysg ariannol ar draws y 

cwricwlwm a rhoi pwyslais penodol iddi bob tymor: 

Rwy’n bwriadu mynd ati yn ystod yr wythnosau nesaf i fapio gwahanol bethau, 

y pynciau, y Cwricwlwm newydd, i’w gwneud yn fwy cyfeillgar i’r ‘Cwricwlwm 

newydd’. Felly, wrth symud ymlaen, rwy’n credu y bydd yn cael ffrwd bendant 

ym mhob tymor gyda’i ffocws tymhorol ei hun ac yna tymor gwyllt, os ydych 

chi’n deall. (Athrawes 2, Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Mae’r dysgu proffesiynol hefyd wedi cael effaith amlwg ar sut y bwriedir cyflwyno addysg ariannol 

ar draws y cwricwlwm. Mae Ffigur 19 yn dangos y cyd-destun y cyflwynwyd addysg ariannol 
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ynddo yn ystod y 12 mis cyn cymryd rhan yn y dysgu proffesiynol ac yn cymharu hynny â sut y 

bwriedir ei chyflwyno yn y dyfodol. Mae’r siart yn dangos cynnydd sylweddol o ran y bwriad o’i 

chyflwyno ym mhob cyd-destun heblaw am Fathemateg, sef y prif gyd-destun cyflwyno cyn y 

dysgu proffesiynol.  

Ffigur 19: Y cyd-destun y cyflwynir addysg ariannol ynddo 

 

Sylfaen: ‘Yn flaenorol’ n=81 o 101 o athrawon a oedd wedi addysgu addysg ariannol yn flaenorol. ‘Yn bwriadu’ n=101 o 

athrawon 

 

Mae’r sylwadau canlynol gan ymatebwyr i’r arolwg yn rhoi syniad o effaith y dysgu proffesiynol ar 

draws ystod eang o oedrannau a chyd-destunau cwricwlwm: 

Cwmpas eang cyfleoedd i ymsefydlu addysg ariannol gadarn mewn plant o 

bob oedran 

Cysylltiadau addysg ariannol â’r cwricwlwm ehangach ac effaith addysgu hyn 

ar les 

Rydw i wedi cael fy ysbrydoli i hyrwyddo mathemateg ariannol ym mhob grŵp 

blwyddyn yn yr ysgol 

Pa mor bwysig ydyw bod plant yn cael addysg ariannol a’i bod yn bwysig ein 

bod yn dechrau mewn ysgolion cynradd 

Pwysigrwydd addysgu am arian ar adegau gwahanol o’r flwyddyn, nid dim ond 

cwrs byr yn y gwersi mathemateg 

Bod modd cyflwyno addysg ariannol i blant meithrin 

O’u hystyried gyda’i gilydd, mae’r canfyddiadau hyn yn datgelu bod y dysgu proffesiynol wedi 

cael effaith amlwg ar ba mor aml y bwriedir cyflwyno cyfleoedd addysg ariannol a’r cyd-destun y 

mae addysg ariannol yn debygol o gael ei chyflwyno ynddo, sy’n dangos bod ei chyrhaeddiad a’i 

chwmpas yn cael eu hymestyn y tu hwnt i gyd-destun Mathemateg ac i ystod o gyd-destunau 

eraill.  

Gofynnwyd i’r athro a’r athrawes a gyfwelwyd p’un a oeddent yn teimlo bod y dysgu addysg 

ariannol yn cyd-fynd â’r Cwricwlwm newydd i Gymru: 
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Yn sicr, oherwydd ei fod yn dweud bod rhaid iddynt fod yn ddinasyddion da, a 

gallu gwneud penderfyniadau. Bydd yn cyd-fynd â’r Cwricwlwm newydd yn 

sicr. (Athrawes 2, Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Rwy’n credu y bydd hyn yn cyd-fynd yn eithaf da o ran helpu pobl i ddeall … 

mae hyn yn rhan angenrheidiol o’r hyn y dylem fod yn ei addysgu hefyd. (Athro 

1, Gwrywaidd, Cynradd, GwE) 

Yn yr arolwg, gwnaeth nifer o athrawon ddatganiadau digymell ynglŷn â pherthnasedd addysg 

ariannol i’r Cwricwlwm newydd: 

Mae gennyf ddealltwriaeth well o beth yw addysg ariannol a sut gellir rhoi sylw 

iddi yn y Cwricwlwm newydd. (Ymatebwr i’r arolwg) 

Mae addysg ariannol yn ganolog i’r pedwar diben a gellid ei gwneud fel uned 

drawsgwricwlaidd o waith a fyddai’n ddefnyddiol iawn i blant ar hyd eu hoes. 

(Ymatebwr i’r arolwg) 

Mae addysg ariannol gymaint yn ehangach nag yr oeddwn yn meddwl i 

ddechrau ac mae ganddi gymaint o gysylltiadau â’r pedwar diben. (Ymatebwr 

i’r arolwg) 

Mae addysg ariannol yn cysylltu â chynifer o feysydd o’r Cwricwlwm i Gymru 

sydd ar ddod a’i bedwar diben craidd. (Ymatebwr i’r arolwg) 

Wrth ddylunio ein cwricwlwm ysgol gyfan, dylem sicrhau bod addysg ariannol 

yn cael ei wau ynddo ar draws yr ysgol. (Ymatebwr i’r arolwg) 

4.3 Pobl ifanc 

Mae’r wybodaeth gan bobl ifanc yn dod o un grŵp ffocws a gynhaliwyd gyda grŵp o chwe disgybl 

Blwyddyn 6, dwy ferch a phedwar bachgen. Daeth sawl thema i’r amlwg o’r drafodaeth: 

Roedd pobl ifanc yn mwynhau dysgu am arian. Siaradodd yr holl bobl ifanc yn frwdfrydig iawn 

ynglŷn â’u profiad o ddysgu am arian yn yr ysgol ac roeddent yn gallu cofio llawer o fanylion am 

yr hyn yr oeddent wedi’i ddysgu. Gwnaethant amlygu sawl gweithgaredd yn benodol a gafodd 

effaith fawr arnynt. Roedd un o’r gweithgareddau’n cynnwys trafod beth fyddech chi’n ei wneud 

petaech chi’n dod o hyd i £50 ar y llawr. Fel mae Gareth5 yn esbonio “Pan oedden ni’n gwneud 

beth fyddech chi’n ei wneud petaech chi’n gweld £50 ar y llawr, roedd yn eithaf diddorol clywed 

atebion pawb.” 

Roedd gweithgaredd arall yn ymwneud â thaith ddychmygus i Azerbaijan i wylio’r tîm pêl-droed 

cenedlaethol yn chwarae ym Mhencampwriaeth Ewrop. Rhoddodd nifer o bwyntiau dysgu i’r bobl 

ifanc, gan gynnwys dod o hyd i ble mae Azerbaijan a chyfrifo’r ffordd fwyaf cost-effeithiol o 

deithio yno a ble i aros. Fel mae Alan yn cofio: 

… ac yna roedden ni’n gweld pa daith hedfan, pa westy a sut i ddefnyddio’r 

arian yn dda a pha mor hir oedden ni’n aros yno a phethau fel yna … roedd yn 

ddifyr gweld yr holl deithiau hedfan a faint maen nhw’n ei gostio a’r holl 

ystafelloedd gwesty a faint maen nhw’n ei gostio. (Alan) 

Roedd yr holl blant yn cytuno eu bod yn mwynhau dysgu am arian, fel y dywedodd Carys: 

“oherwydd ei fod yn ddifyr iawn.” Roeddent hefyd yn cytuno y byddent yn hoffi dysgu mwy, 

 
5 Ni ddefnyddiwyd enwau go iawn 
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oherwydd fel mae Gareth yn esbonio: “rydyn ni wedi dysgu llawer, ond byddai’n braf dysgu 

ychydig yn fwy.”  

Mwy o werthfawrogiad o rôl bwysig arian yn ein bywydau. Siaradodd y bobl ifanc am ba mor 

bwysig oedd dysgu am arian ac roeddent yn cydnabod ei fod yn helpu i addysgu sgiliau 

defnyddiol iddynt ar gyfer y dyfodol. Gwnaethant sôn am rôl bwysig arian wrth ein helpu i dalu 

am gostau byw a biliau, a gallu cynilo ar gyfer y dyfodol a chaffael nwyddau a gwasanaethau: 

Ie, mae’n bwysig iawn oherwydd fe allwch chi ddysgu sut i gynilo a sut i wario … 

oherwydd os oeddech chi ddim yn gwybod, byddech chi’n gwario, gwario, 

gwario, gwario, drosodd a throsodd ac … oherwydd fel arall byddai gennych chi 

ddim arian i gynilo ar gyfer eich dyfodol. (Alan) 

Ie, i brynu tŷ a phrynu car ac yna talu am yr holl bethau y mae angen i chi eu 

cael yn eich tŷ fel soffas. (Owen) 

Oherwydd yn y dyfodol bydd rhaid i chi dalu’ch biliau a phethau, felly mae’n 

rhaid i chi geisio cynilo’ch arian pan fyddwch chi’n fach i gofio bod rhaid i chi 

gynilo pan fyddwch chi’n hŷn. (Gareth) 

Mwy o ddealltwriaeth o sut i reoli arian yn well, yn enwedig gwario arian yn ddoeth a 

chynilo. Dywedodd y bobl ifanc yn gyffredinol eu bod yn fwy ymwybodol o sut i ofalu am eu 

harian yn well, a’u bod wedi dysgu peidio â gwastraffu eu harian, ond gofalu amdano’n well, gan 

gynnwys cyllidebu a gwario eu harian yn ddoeth: 

Ie, oherwydd yn lle gwastraffu’ch arian i gyd, rydyn ni’n dysgu sut i’w gynilo a 

chyllidebu. (Lewis) 

Dywedodd ambell un o’r plant eu bod bellach yn datblygu mwy o arferion cynilo o ganlyniad i’r 

hyn yr oedden nhw wedi’i ddysgu, neu o leiaf yn gwybod sut a pham y dylent gynilo. Soniodd 

Gareth am sut oedd yn cynilo i gael trwsio’i gyfrifiadur: 

Oherwydd bod fy nghyfrifiadur wedi torri rydw i wedi cynilo, fwy na thebyg, 

£100 yn nhŷ fy nhad a £100 yn nhŷ fy mam… Rydw i eisiau ei wario, ond rwy’n 

gwybod bod gen i nod i’w gyrraedd i geisio trwsio fy ngliniadur. (Gareth) 

Gan ein bod ni nawr yn gwybod sut i gynilo ein harian, rydyn ni’n ei gynilo ar 

gyfer pethau rydyn ni wir eu heisiau, efallai, neu efallai’n ei gynilo ar gyfer 

pethau y byddwn ni eu heisiau yn y dyfodol, o bosibl, dydych chi byth yn 

gwybod beth rydych chi’n cynilo ar ei gyfer. (Alan) 

Ie, ac yn lle gwastraffu’ch arian i gyd ar bethau bach, fe allwch chi gynilo ar 

gyfer y pethau y mae arnoch chi wir eu hangen. (Carys) 

Dywedodd Owen pan oedd yn fach “doeddwn i ddim yn cynilo o gwbl” a’i fod “yn prynu pethau 

gyda fy arian pan oeddwn i’n ei gael.” Ond, ers dysgu am arian yn yr ysgol, mae wedi bod yn fwy 

gofalus â’i arian. Pan ofynnwyd iddo sut oedd yn teimlo i gynilo ei arian ei hun, dywedodd Owen: 

“Mae’n gwneud i mi deimlo’n eithaf balch ohonof fy hun.”  

Mwy o werthfawrogiad o’r angen i reoleiddio eu hemosiynau yn gysylltiedig ag arian. 

Dywedodd nifer o’r bobl ifanc eu bod wedi dysgu am y gwahaniaeth rhwng angen ac eisiau, a’u 

bod yn deall yn well na allen nhw (a’u rhieni) bob amser fforddio’r hyn yr oedden nhw ei eisiau.  

Rydw i wedi dysgu peidio â mynd ar y rhyngrwyd ac edrych ar bethau sy’n dda 

ond efallai na fyddwn i’n eu defnyddio, byddwn i’n eu defnyddio am fis ac yna 

bydden nhw’n eistedd yn segur yn fy ystafell wely ac maen nhw’n £100, felly 

rydw i wedi dysgu peidio â phrynu’r pethau yna. (Gareth) 
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Mwy o werthfawrogiad o’r angen i siopa o gwmpas a gwneud penderfyniadau gwybodus, 

beirniadol. Roedd yr ymarfer yn ymwneud â’r daith ddychmygus i Azerbaijan wedi bod yn 

effeithiol iawn wrth addysgu’r bobl ifanc am yr angen i siopa o gwmpas a chymharu prisiau er 

mwyn gwneud penderfyniadau gwario doeth. Roedd hefyd wedi agor eu llygaid i gost a gwerth 

pethau, gan eu helpu i sylweddoli faint y mae’n rhaid i’w rhieni ei dalu am bethau fel teithiau 

hedfan ar gyfer gwyliau dramor. Fel y dywedodd Alan: 

Roeddwn i’n arfer meddwl bod teithiau hedfan yn rhad iawn, ond nawr rwy’n 

sylweddoli faint mae’n rhaid i’n rhieni ei gynilo amdanynt … Rwy’n cofio dweud 

wrth fy mam, o ran teithiau awyren, roeddwn i’n dweud wrthi does dim angen i ni 

gael yr awyren orau bob amser i fynd ar wyliau. (Alan) 

Ie, a dyna pam dydych chi ddim yn mynd dramor ar wyliau cymaint ag yr ydych 

chi’n meddwl y gallwch oherwydd bod y teithiau hedfan mor ddrud ac mae’n 

rhaid i chi gael gwesty sy’n addas, oherwydd bod fy mam a fy nhad yn gofalu 

amdanaf i a fy mrawd, felly mae ganddyn nhw eithaf tipyn i’w roi yn y gwesty, 

felly mae’n rhaid iddo fod yn un eithaf da ond nid yn berffaith. (Carys) 

I grynhoi, dangosodd y grŵp ffocws fod y bobl ifanc wedi mwynhau dysgu am arian a’u bod wedi 

dysgu llawer o’r gweithgareddau. Yn arbennig, roedd tystiolaeth fod gan y bobl ifanc fwy o 

ddealltwriaeth o rôl bwysig arian yn ein bywydau a’u bod yn deall mwy am sut i reoli arian yn 

effeithiol, rheoleiddio eu hemosiynau yn gysylltiedig ag arian a gwahaniaethu rhwng angen ac 

eisiau, a gwneud penderfyniadau gwybodus a beirniadol.  

Mae’r canfyddiadau hyn yn deillio o adroddiadau’r bobl ifanc eu hunain ac nid ydynt wedi’u seilio 

ar unrhyw newid gwirioneddol dros amser. Mae’r graddau y gellid disgwyl unrhyw newid go iawn 

mewn ymddygiad ar y cam hwn yn gyfyngedig iawn. 

4.4 Gwerthuso’r broses 

Gwerthuswyd y broses ar sail cyfweliadau â saith rhanddeiliad (gweler Atodiad 11 am fanylion) 

yn ogystal â gwybodaeth gan yr hyfforddwr a’r cyfweliadau ag athrawon.  

Mae Tabl 19 yn dangos y themâu allweddol a ddaeth i’r amlwg. Roedd sawl thema gadarnhaol, 

gan gynnwys effaith yr hyfforddiant, gwerthfawrogiad o’r adnoddau sy’n benodol i Gymru, 

datblygu perthnasoedd newydd yng Nghymru (ar gyfer MaPS a Young Enterprise) a threialu dull 

newydd o ddatblygiad proffesiynol nad oedd wedi cael ei brofi’n flaenorol.  

Nodwyd sawl her hefyd, gan gynnwys effaith barhaus Covid-19, materion yn ymwneud â 

chyfathrebu’n glir a disgwyliadau’r rhai a oedd yn gysylltiedig, cwestiynau ynglŷn â chyd-fynd â’r 

Cwricwlwm newydd i Gymru, rôl y Consortia Addysg Rhanbarthol, y prosesau prosiect a 

gwerthuso cymhleth / beichus a’r niferoedd isel ac anghyson a oedd yn cymryd rhan.  

Tabl 19: Themâu allweddol  

Nodweddion 
cadarnhaol 

• Dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol a gafodd effaith fawr 

• Datblygu adnoddau dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol sy’n 
benodol i Gymru ac yn yr iaith Gymraeg  

• Datblygu perthnasoedd newydd ym maes addysg ariannol yng Nghymru 

• Treialu dull newydd 

Heriau 
• Covid-19 

• Proses gymhleth/beichus ar gyfer y prosiect 
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• Rôl y rhanbarthau 

• Cyfathrebu a disgwyliadau 

• Cyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru 

• Nifer isel o gyfranogwyr, a chyfranogiad anghyson 

 

Themâu cadarnhaol 

Dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol a gafodd effaith fawr. Mae canlyniadau’r 

arolygon a’r cyfweliadau â hyfforddwyr ac athrawon (a adroddwyd uchod) yn datgelu effaith 

gadarnhaol yr hyfforddiant, a phwysleisiwyd hyn yn y cyfweliadau gan y ddau gyfranogwr o’r 

Consortia Addysg Rhanbarthol (P2 a P3) a’r Hyfforddwr Young Enterprise ((P4). Mae’r dulliau 

dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu wedi arwain at wella gwybodaeth, sgiliau a hyder i 

gyflwyno addysg ariannol. 

Datblygu adnoddau dysgu proffesiynol newydd ym maes addysg ariannol ar gyfer Cymru. 

Un o fanteision allweddol y prosiect, o safbwynt P1, P2, a P3, fu datblygu adnoddau dysgu 

proffesiynol allweddol sy’n benodol i’r cyd-destun yng Nghymru. Amlinellwyd pwysigrwydd hyn 

gan P1. Mae’r adnoddau’n cynnwys y dysgu proffesiynol, yr adnodd Mapio Arian a’r cwrs e-

ddysgu. Cyfeiriodd P1 at bwysigrwydd yr adnoddau o ran ymsefydlu addysg ariannol a 

chynaliadwyedd y prosiect (gweler yr adran ar gynaliadwyedd). 

Datblygu perthnasoedd newydd ym maes addysg ariannol yng Nghymru. Siaradodd yr holl 

gyfranogwyr Young Enterprise (P4, P5 a P6) yn gadarnhaol ynglŷn â’r cyfle a roddodd y prosiect 

braenaru i ffurfio perthnasoedd a chysylltiadau newydd yng Nghymru, y mae Young Enterprise 

hefyd yn dymuno parhau i’w cefnogi. Ceir ymdeimlad cryf gan y cyfweleion o’r Consortia Addysg 

Rhanbarthol hefyd bod y perthnasoedd newydd hyn yn cael eu gwerthfawrogi a bod awydd i 

barhau i’w datblygu.  

Treialu dull newydd o ddysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol. Er y’i sefydlwyd fel 

prosiect braenaru, mae P5 yn cydnabod ei fod yn debyg i gynllun peilot mewn sawl ffordd yn yr 

ystyr nad yw’r prosiect yn ailadrodd yr hyn a ddigwyddodd yn y cam “Beth sy’n Gweithio” yn 

syml, a oedd yn canolbwyntio ar un model o gyflwyno hyfforddiant i athrawon; yn hytrach, mae’n 

profi dau fodel gwahanol o ddysgu proffesiynol wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr ac e-

ddysgu, na roddwyd cynnig arno o’r blaen. Felly, mae’n ddefnyddiol ystyried y prosiect fel cynllun 

peilot, sy’n rhoi cyfle i brofi ymhellach wrth raddfa i gadarnhau buddion y ddau ddull. Yn yr ystyr 

honno, mae’r ffaith mai dim ond dau Gonsortiwm Addysg Rhanbarthol sydd wedi ymwneud â’r 

prosiect yn llai o broblem, ac mae’n parhau i gynhyrchu gwybodaeth ddefnyddiol o safbwynt 

cynllun peilot. Mae P1 o’r farn bod gwybodaeth ddefnyddiol a all lywio’r Consortia Addysg 

Rhanbarthol eraill os byddant yn dewis ymgysylltu’n ddiweddarach. O safbwynt cynllun peilot, 

mae’r prosiect yn darparu gwybodaeth a phwyntiau dysgu gwerthfawr y gellir eu datblygu 

ymhellach i gael gwell dealltwriaeth o sut i ymsefydlu dysgu proffesiynol ym maes addysg 

ariannol. 

Heriau a chyfyngiadau 

Effaith Covid-19: Er gwaethaf diddordeb gan athrawon, mae’r pandemig wedi effeithio ar eu 

gallu i ymgysylltu â’r dysgu proffesiynol a’r cyfleoedd a oedd ar gael i dîm y prosiect ryngweithio 

ag athrawon, sy’n ddealladwy. O ganlyniad i gyfnodau clo a chau ysgolion, cafodd yr amserlen 

effeithiol a oedd ar gael i hyfforddi hyfforddwyr gwirfoddol ac i athrawon gymryd rhan yn y dysgu 

proffesiynol wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu ei chywasgu o flwyddyn i 

gyfnod o oddeutu pum mis cyn diwedd y flwyddyn ysgol. Roedd hyn wedi lleihau’r cyfle i 
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athrawon roi’r hyn a ddysgwyd ar waith yn yr ystafell ddosbarth yn sylweddol, gan leihau’r 

tebygolrwydd o brofi’r effaith ar bobl ifanc. Roedd hefyd wedi lleihau’r cyfle i gasglu data ystyrlon 

o’r arolygon dilynol i asesu effaith barhaus y dysgu proffesiynol. Dywedodd yr Hyfforddwr Young 

Enterprise y byddai wedi bod y fuddiol neilltuo amser ychwanegol yn y prosiect i roi cyfle i’r 

athrawon roi’r dysgu proffesiynol ar waith cyn ei raeadru i athrawon eraill. Gellid ystyried hyn ar 

gyfer prosiectau yn y dyfodol.  

Prosesau’r prosiect a gwerthuso: Roedd y prosesau ychwanegol a oedd yn gysylltiedig â’r 

prosiect braenaru a’r gwerthuso wedi creu llwyth gwaith ychwanegol, a oedd yn ddisgwyliedig. 

Yn ystod cam cynnar y prosiect, roedd y broses creu grant rhwng MaPS a’r Consortia Addysg 

Rhanbarthol wedi achosi gwaith ychwanegol oherwydd ei bod yn wahanol iawn i’r trefniant cyllido 

yr oedd y Consortia Addysg Rhanbarthol yn gyfarwydd ag ef. Ymgymerodd Rheolwr y Prosiect 

Braenaru yn Young Enterprise â gwaith ychwanegol ar ran un o’r Consortia Addysg Rhanbarthol 

ynglŷn â chofnodi ac olrhain cyfranogiad. Ar wahân i’r prosesau rheoli prosiect a gwerthuso, 

awgrymodd athrawon nad oedd y dysgu proffesiynol ei hun yn feichus, sy’n gadarnhaol er mwyn 

annog ymgysylltiad parhaus, ond mae pwysau ar amser athrawon yn ffactor allweddol. Bu’n 

ofynnol i’r hyfforddwyr gwirfoddol, yn arbennig, raeadru’r dysgu proffesiynol i athrawon, a 

chyflwyno addysg ariannol yn yr ystafell ddosbarth, o fewn cyfnod byrrach o lawer nag a 

ddymunwyd ac ni lwyddodd llawer o’r cyfranogwyr i gyflawni hynny, a gyfrannodd felly at y 

niferoedd is. 

Rôl y Consortia Addysg Rhanbarthol: Amlygwyd yn gynnar bod y Consortia Addysg 

Rhanbarthol yn allweddol i lwyddiant Prosiect Braenaru Cymru ac ymsefydlu dysgu proffesiynol 

ym maes addysg ariannol. Disgrifiwyd y Consortia Addysg Rhanbarthol fel conglfeini allweddol 

o’r ymagwedd genedlaethol at ddysgu proffesiynol yng Nghymru, a ddatblygwyd yn 2018, a 

gefnogwyd gan fuddsoddiad sylweddol mewn ysgolion i gymryd rhan mewn dysgu proffesiynol 

yn gysylltiedig â chyflwyno’r Cwricwlwm newydd. Credwyd bod yr ymagwedd at ddysgu 

proffesiynol yn cyd-fynd â’r ffyrdd yr oedd y Consortia Addysg Rhanbarthol eisoes yn gweithio, o 

ran rhaeadru’r dysgu proffesiynol o fewn clystyrau. Ond, daeth yn amlwg ar hyd y prosiect nad 

oedd y Consortia Addysg Rhanbarthol yn gweithredu’n unffurf, a chadarnhaodd yr athrawon eu 

hunain nad oedd ganddynt i gyd berthynas ag ysgolion yn eu clwstwr yn barod, felly bu’n rhaid 

ffurfio cysylltiadau newydd. Creodd hyn waith ychwanegol i’r Consortia Addysg Rhanbarthol. 

Fodd bynnag, roedd cyfranogiad y Consortia Addysg Rhanbarthol yn arwyddocaol o ran annog 

cyfranogiad yn y dysgu proffesiynol. Rhoddodd y Consortia Addysg Rhanbarthol gymorth i’r 

hyfforddwyr gwirfoddol, ac roedd un ohonynt yn arbennig wedi rhoi cryn gymorth sefydliadol a 

gweinyddol i helpu athrawon i raeadru’r dysgu proffesiynol, gan gysylltu athrawon ag ysgolion 

clwstwr, hysbysebu’r dysgu proffesiynol a hyd yn oed llunio negeseuon e-bost drafft y gallent eu 

hanfon at athrawon eraill. Fel yr esboniodd un o’r athrawon: 

Felly roedd [aelod o staff y Consortiwm Addysg Rhanbarthol] wedi gwneud yr 

holl lythyrau e-bost, roedd hi wedi gwneud y ffurflenni Google, roedd hi wedi 

ceisio meddwl am bopeth y byddai angen i ni ei wneud i hwyluso pethau. Mae 

hi wedi bod yn wych, ie, mae hi wedi bod yn dda iawn. Dydw i ddim yn credu y 

byddai wedi gweithio hebddi, mae hi wedi bod yn hynod o effeithlon gyda 

galwadau ffôn a negeseuon e-bost, ie mae hi’n wych, ie. (Cyfwelai 1: 

Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Cyfathrebu a disgwyliadau: Yn ystod camau cynnar y prosiect braenaru, roedd rhywfaint o 

ddryswch ynglŷn â chyfathrebu a/neu ddisgwyliadau’r prosiect. Mae’n anodd gwybod ble y 

datblygodd y problemau ynglŷn â chyfathrebu, ond efallai nad oedd yn syndod o ystyried 

cymhlethdod y prosiect. Nodwyd yn ystod hyfforddiant cychwynnol yr hyfforddwyr gwirfoddol nad 

oedd sawl un o’r cyfranogwyr wedi llwyr ddeall bod disgwyl iddynt raeadru’r hyfforddiant wedi 
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hynny. Treuliodd yr Hyfforddwr Young Enterprise amser yn ystod yr hyfforddiant yn ailadrodd y 

disgwyliadau. O ganlyniad, tynnodd un unigolyn yn ôl o’r hyfforddiant, oherwydd ei fod yn teimlo 

na allai gyflwyno’r dysgu proffesiynol o fewn ei glwstwr. Mae’r dyfyniadau canlynol yn dangos yr 

amrywiad posibl o ran yr hyn yr oedd athrawon yn ei ddeall a’r hyn a ddisgwyliwyd ganddynt fel 

hyfforddwyr gwirfoddol: 

Ie, na, rwy’n credu yr oeddwn i’n gwybod, ond yna pan wnes i’r hyfforddiant fe 

feddyliais i, “o, dwi’n methu credu y dywedais i y byddwn i’n gwneud hyn.” 

Oherwydd bod gwneud pethau’n fewnol ac i blant yn wahanol iawn i wneud 

pethau ar gyfer oedolion eraill mewn ysgolion eraill. Rwy’n credu ei fod wedi 

profi nad yw cynddrwg ag oeddwn i’n meddwl, fel yr oedd y meddyliau cyn 

hynny, ie. (Cyfwelai 1: Benywaidd, Cynradd, GwE) 

Ie, pan wnes i’r hyfforddiant ym mis Mawrth roeddwn i’n deall bod rhaid i mi 

hyfforddi pobl eraill. Mae hi wedi bod yn anodd iawn eleni, dyna’i gyd. (Cyfwelai 

3: Gwrywaidd, Uwchradd, ERW) 

Wedi hynny, ac ar ôl egluro’r disgwyliadau, ymgysylltodd y cyfranogwyr â’r prosiect yn dda iawn, 

i’r graddau yr oedd ymrwymiadau eraill yn caniatáu. 

Cyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru: Roedd cyflwyno’r Cwricwlwm newydd i Gymru wedi rhoi 

cyfle i MaPS ystyried rôl a lle addysg ariannol yn y cwricwlwm newydd, a chynnig cymorth 

ymarferol i wneud hynny. Roedd y Cwricwlwm newydd i Gymru a’r ymagwedd genedlaethol at 

ddysgu proffesiynol (a gyflwynwyd yn 2018) yn ysgogiadau allweddol i Lywodraeth Cymru 

gymryd rhan yn y prosiect hefyd, yn ogystal â’r posibilrwydd o ddatblygu adnoddau, mewn 

partneriaeth â’r Consortia Addysg Rhanbarthol, sy’n cyd-fynd â’r Cwricwlwm newydd.  

Yn gynnar yn ystod y prosiect, mynegodd un o’r Consortia Addysg Rhanbarthol bryder bod yr 

hyfforddiant yn blaenoriaethu addysg ariannol ar draul y Cwricwlwm newydd i Gymru a’r pedwar 

diben. Mynegwyd rhywfaint o bryder hefyd bod y prosiect braenaru yn cael ei gynnal yn rhy 

gynnar i ganiatáu i’r datblygiad proffesiynol gael ei ymsefydlu’n llawn, gan fod rhaid i athrawon 

ddatblygu eu cwricwla o hyd a bod staff y Consortiwm Addysg Rhanbarthol yn canolbwyntio’n 

bennaf ar ddysgu proffesiynol i gefnogi’r broses o weithredu’r Cwricwlwm newydd. Ac eto, 

amlygodd y cyfweliadau â’r hyfforddwyr gwirfoddol a’r athrawon a’r arolygon nifer o sylwadau a 

oedd yn awgrymu sut gallai addysg ariannol gyd-fynd â’r Cwricwlwm newydd a bod amseriad y 

dysgu proffesiynol yn ddefnyddiol wrth fwydo i waith datblygu’r Cwricwlwm a oedd i ddod. 

Nifer isel o gyfranogwyr: Roedd niferoedd cyffredinol yr athrawon a gymerodd ran yn y dysgu 

proffesiynol a’r gwerthusiad yn is o lawer nag a ddisgwyliwyd yn wreiddiol oherwydd dim ond dau 

o’r pedwar Consortiwm Addysg Rhanbarthol a gymerodd ran, ac oherwydd effeithiau’r pandemig 

a gyfyngodd ar y gallu i ymgysylltu. Gobeithiwyd yn wreiddiol y byddai 1,000 o athrawon yn 

cymryd rhan. Roedd y niferoedd is o lawer yn golygu nad oedd grŵp rheoli’n bosibl, fel y 

bwriadwyd yn wreiddiol. 

Defnyddiwyd nifer o lwybrau marchnata a hyrwyddo i annog cyfranogiad, gan gynnwys 

ymgyrchoedd e-bost, cynnwys gwybodaeth yng nghylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru, 

postiadau cyfryngau cymdeithasol ac ati. Roedd y gyfradd recriwtio’n uwch pan oedd y 

Consortiwm Addysg Rhanbarthol yn ymwneud mwy â hyrwyddo’r dysgu proffesiynol. Er 

gwaethaf hyn, roedd gostyngiad rhwng y niferoedd a gofrestrodd ddiddordeb a’r niferoedd a 

gwblhaodd yr hyfforddiant/a gymerodd ran yn y gwerthusiad, a hynny fwy na thebyg o ganlyniad i 

bwysau ychwanegol ar amser athrawon. 

Byddai samplau mwy o faint wedi rhoi mwy o gyfle i gynnal dadansoddiad meintiol ac wedi 

cynyddu dilysrwydd y canfyddiadau. Fodd bynnag, mae’n gallu bod yn anodd iawn canfod 
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gwahaniaethau ystadegol arwyddocaol mewn samplau bach, ac mae’n fwy tebygol o lawer 

cofnodi canlyniad negatif anghywir (h.y. peidio â chanfod unrhyw wahaniaeth er ei fod yn bodoli, 

o bosibl). Mae’r ffaith bod canlyniadau ystadegol arwyddocaol wedi cael eu canfod yn y samplau 

bach yn gadarnhaol iawn. Fodd bynnag, byddai sampl fwy o faint yn ddefnyddiol i gadarnhau 

maint yr effaith a arsylwyd gennym, ac fe allai fod wedi canfod gwahaniaethau mwy cynnil rhwng 

y dulliau dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu nag yr ydym ni wedi gallu eu canfod mewn sampl 

lai o faint. 

Cyfranogiad anghyson: Bu cyfranogiad anghyson yn y dysgu proffesiynol a’r gwerthusiad.  

• Dim ond dau o’r pedwar Consortiwm Addysg Rhanbarthol yng Nghymru a gymerodd 

ran yn y ddau ddull dysgu proffesiynol ac roedd nifer sylweddol fwy o’r cyfranogwyr yn 

dod o un o’r Consortia Addysg Rhanbarthol hyn: roedd tri chwarter o’r cyfranogwyr yn y 

dull dan arweiniad hyfforddwr ac 82% o’r cyfranogwyr yn y dull e-ddysgu yn dod o’r un 

Consortiwm Addysg Rhanbarthol. Adlewyrchwyd cyfranogiad anghyson yn y 

gwerthusiad hefyd.  

• Er bod nifer dda o bobl wedi cofrestru i gymryd rhan yn y dulliau dan arweiniad 

hyfforddwr ac e-ddysgu, roedd y gyfradd drosi ar gyfer e-ddysgu yn is, felly roedd mwy 

na hanner yr athrawon wedi cymryd rhan yn y dull dan arweiniad hyfforddwr. Heb 

unrhyw gyfweliadau ag athrawon e-ddysgu, byddai angen gwneud gwaith ychwanegol i 

ddeall mwy am yr ysgogiadau dros gymryd rhan mewn e-ddysgu. 

• Roedd cyfranogiad yn gogwyddo tuag at athrawon cynradd: roedd llai nag 20% o’r 

athrawon a gymerodd ran yn y gwerthusiad yn dod o ysgolion uwchradd. Roedd 

amseriad y dysgu proffesiynol yn cyd-fynd â’r prif gyfnod asesu, felly roedd yn heriol 

iawn i athrawon uwchradd gymryd rhan yn y dysgu proffesiynol a’r gwerthusiad (yn 

enwedig o ystyried y pwyslais uwch ar asesiadau athrawon yn sgil canslo arholiadau o 

ganlyniad i’ pandemig).  

• Er gwaethaf cyfranogiad anghyson yn gyffredinol, cadarnhaodd dadansoddiad meintiol 

nad oedd unrhyw wahaniaethau arwyddocaol rhwng y ddau grŵp o athrawon a 

gymerodd ran yn y dulliau dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu o ran nodweddion 

allweddol fel hyd profiad, cynradd neu uwchradd, neu’r rhanbarth yr oedd athrawon yn 

perthyn iddo, sy’n golygu bod yr anghysondeb yn debyg yn y grwpiau dan arweiniad 

hyfforddwr ac e-ddysgu. Byddai cyfranogiad mwy cyfartal ar draws y Consortia Addysg 

Rhanbarthol, rhwng athrawon cynradd ac uwchradd, a chynnwys cyfweliadau ag 

athrawon e-ddysgu wedi cynyddu cadernid a dilysrwydd y canlyniadau. Yn yr un modd, 

byddai nifer fwy o grwpiau ffocws gyda phobl ifanc, yn cynnwys disgyblion uwchradd a 

chynradd, wedi darparu canfyddiadau mwy dibynadwy o effaith y dysgu proffesiynol ar 

bobl ifanc.  

4.5 Costau a buddion cymharol y dulliau dan 

arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu 

Mae’r asesiad o gostau a buddion cymharol wedi’i seilio ar asesiad o’r elfennau amrywiol sy’n 

ffurfio’r costau sy’n gysylltiedig â datblygu a darparu’r ddau ddull, wedi’i lywio gan wybodaeth gan 

randdeiliaid allweddol, yn ogystal ag asesiad o faint o amser ac ymdrech a oedd yn ofynnol gan 

athrawon i gymryd rhan, naill ai fel hyfforddwyr gwirfoddol neu gyfranogwyr yn y dulliau dan 

arweiniad hyfforddwr neu e-ddysgu. Mae’r olaf wedi cael ei lywio gan gyfweliadau â’r hyfforddwyr 

gwirfoddol a’r athrawon a gymerodd ran yn y dull dan arweiniad hyfforddwr (ni chynhaliwyd 
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cyfweliadau â’r athrawon a gymerodd ran yn y dull e-ddysgu) ac ymatebion i’r arolwg gan y 

cyfranogwyr yn y dulliau dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu. 

Mae Tabl 20 yn rhoi trosolwg o elfennau allweddol y costau sy’n gysylltiedig â phob dull. 

Mae’r tabl yn dangos bod rhai costau sefydlu cyffredin yn gysylltiedig â’r ddau ddull yn ymwneud 

â datblygu’r dysgu proffesiynol, sef yn benodol y cynnwys sy’n sail i’r ddau ddull a’r adnodd 

Mapio Arian. Costau sefydlog yw’r rhain sy’n bodoli ni waeth faint o athrawon sy’n cymryd rhan 

yn y dysgu proffesiynol, ac yn yr achos hwn gellid eu rhannu rhwng y ddau ddull. Os penderfynir 

datblygu un dull yn unig, byddai’r costau sefydlu hyn yn cael eu priodoli’n gyfan gwbl i’r dull 

hwnnw.  

Mae’r costau datblygu sefydlog eraill yn ymwneud â’r dulliau dysgu proffesiynol penodol. Mae’r 

costau sefydlu ar gyfer y cwrs e-ddysgu yn uwch o ganlyniad i’r costau datblygu TG ychwanegol 

sy’n gysylltiedig â’r platfform darparu e-ddysgu. Yr unig gost amrywiol sy’n gysylltiedig â’r cwrs e-

ddysgu yw’r gost lletya a chynnal a chadw, sydd wedi cael ei phrisio ar sail cyfnod 12 mis, ond 

byddai’n gost gylchol a fyddai’n amrywio yn ôl faint o waith cynnal a chadw parhaus a fyddai’n 

ofynnol.  

Mae’r dull dan arweiniad hyfforddwr yn cynnwys mwy o gostau amrywiol sy’n gysylltiedig ag 

amser yr hyfforddwr i gyflwyno’r hyfforddiant i hyfforddwyr gwirfoddol, amser athrawon i gymryd 

rhan yn yr hyfforddiant gwirfoddol, ac amser athrawon i raeadru’r hyfforddiant i athrawon eraill. Y 

gwir gost ariannol sy’n gysylltiedig ag amser athrawon yw pan fydd angen talu am staff cyflenwi i 

ryddhau athrawon o’r ystafell ddosbarth. Dim ond mewn grwpiau cymharol fach y gellir cyflwyno’r 

hyfforddiant ar gyfer hyfforddwyr gwirfoddol a rhaeadru hyfforddiant er mwyn iddo fod yn 

effeithiol, sy’n cyfyngu ar gost-effeithiolrwydd y dull dan arweiniad hyfforddwr. Hyfforddwyd y 23 

hyfforddwr gwirfoddol mewn dau grŵp ar wahân yn y ddau ranbarth a gymerodd ran, sy’n 

awgrymu cost o £2,000 i hyfforddi grŵp o tua 10-11 o unigolion. 

Roedd yn amlwg bod cymryd rhan fel hyfforddwr gwirfoddol yn gofyn am ymrwymo llawer mwy o 

amser, yn yr hyfforddiant ac wrth raeadru’r dysgu proffesiynol wedi hynny. Mae costau cyfle i’w 

hystyried hefyd, sy’n golygu nad yw’r amser a dreulir yn cymryd rhan yn yr hyfforddiant yn gallu 

cael ei dreulio ar weithgareddau eraill, ac felly collir buddion y gweithgareddau hynny. Oherwydd 

hynny, mae’n rhaid i athrawon bwyso a mesur y budd cymharol iddyn nhw eu hunain (a’u hysgol) 

o gymryd rhan yn yr hyfforddiant neu gymryd rhan mewn rhyw weithgaredd arall (dysgu 

proffesiynol, addysgu ac ati).  

Amcangyfrifwyd bod yr ymrwymiad amser ar gyfer cymryd rhan fel hyfforddwr gwirfoddol yn ddau 

ddiwrnod i gymryd rhan yn yr hyfforddiant cychwynnol, yn ogystal â diwrnod neu ddau arall yn 

paratoi’r deunyddiau er mwyn rhaeadru’r dysgu proffesiynol. Roedd yn ymddangos bod y rhan 

fwyaf o’r hyfforddwyr gwirfoddol yn cyflwyno sesiwn hanner diwrnod ar y mwyaf i athrawon, neu 

oddeutu dwy awr a hanner. Roedd yr amser a dreuliodd athrawon yn paratoi yn amrywio, efallai 

yn ôl pa mor hyderus yr oeddent, ac roedd rhai hefyd yn treulio eu hamser eu hunain y tu allan i’r 

diwrnod gwaith arferol: 

Nid yw’r hyfforddiant yn cymryd llawer o amser mewn gwirionedd, oherwydd 

bod gennych chi’r pecyn a’r sgript. Nid oedd darllen trwy’r sgript a gwneud yn 

siŵr eich bod yn gwybod beth sy’n dod ar y sleidiau yn feichus iawn. Ond rwy’n 

credu taw’r rhan nesaf fydd cyflwyno go iawn. Paratoi a chyflwyno yw’r rhan 

sy’n cymryd llawer o amser, yntife? (Cyfwelai 5: Benywaidd, Uwchradd, ERW). 

I mi, rwy’n credu ei bod wedi cymryd mwy o amser nag yr oeddwn yn meddwl, 

ond rydw i wedi cael staff cyflenwi i wneud hynny, ond dydw i ddim yn hoffi dod 

allan o’r dosbarth llawer, felly rydw i wedi treulio llawer o amser yn ei drefnu ar 
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ôl ysgol neu gyda’r nos. Nawr fy mod i wedi’i wneud unwaith, rwy’n credu y 

byddai’n haws y tro nesaf. Felly na, rwy’n credu ei fod yn iawn, rwy’n credu fy 

mod i wedi gwneud fy nau ddiwrnod ar gyfer yr hyfforddiant, ac mae wedi 

cymryd tua dau ddiwrnod, dau brynhawn i baratoi, felly efallai diwrnod i baratoi 

a gwneud yr holl gynllunio a phethau, felly dim gormod, ond mae wedi’i 

ledaenu dros amser felly mae’n rhaid i chi allu rheoli eich amser yn dda, mewn 

gwirionedd. (Cyfwelai 1: Benywaidd, Cynradd, GwE). 

Prif bryder yr hyfforddwyr gwirfoddol oedd amser i ffwrdd o’r ystafell ddosbarth. Er nad oedd y 

rhan fwyaf o athrawon yn hoffi dod allan o’r dosbarth gormod, roedd yn ymddangos bod hyn yn 

fwy anodd i athrawon uwchradd, ac athrawon cyfrwng Cymraeg, oherwydd bod mwy o heriau yn 

gysylltiedig â chael staff cyflenwi. Cyfeiriodd athrawon hefyd at y gwaith ychwanegol sy’n 

gysylltiedig â pharatoi gwersi ar gyfer athrawon cyflenwi, sy’n gost ychwanegol o ran amser: 

Os oedd athrawon cyflenwi yn dod i mewn, byddai’n rhaid i’r athrawon 

gynllunio eu cyfer nhw o hyd, felly byddai disgwyl iddynt gynllunio gwers a 

gwneud dwy awr a hanner o leiaf o’r sesiwn hyfforddi, felly mae’n eithaf tipyn 

i’w ofyn. (Cyfwelai 4: Uwchradd, ERW) 

Er y cydnabyddir y baich ychwanegol sy’n gysylltiedig â bod yn hyfforddwr gwirfoddol, roedd yr 

holl hyfforddwyr gwirfoddol a gyfwelwyd yn cytuno bod cymryd rhan yn yr hyfforddiant a dod yn 

hyfforddwr gwirfoddol wedi bod yn fuddiol a bod y buddion yn drech na’r costau. 
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Tabl 20: Costau sy’n gysylltiedig â’r dulliau dan arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu 

Costau 
Dull dan arweiniad 
hyfforddwr 

Dull e-ddysgu 
Cost i bwy? 

Nodiadau/tybiaethau 

Datblygu cynnwys 
dysgu proffesiynol 
(Cost Sefydlog) 

 

• Cyfanswm y gost = £25,000 yn cynnwys: 

• Datblygu Cynnwys  

• Dylunio Cynnwys  
• Cyfieithu  

• Sefydliad darparu 
dysgu proffesiynol 

• Rhannwyd costau datblygu cynnwys a chyfieithu a 
ddaeth i gyfanswm o £25,000 rhwng y ddau ddull. 
Petai un dull yn unig yn cael ei ddatblygu, byddai’r 
costau cyfan yn cael eu priodoli i ddull unigol. 

Datblygu pecyn 
Hyfforddi’r 
Hyfforddwr (Cost 
Sefydlog) 

• Cyfanswm y gost = 
£16,000 yn cynnwys: 

• Datblygu Cynnwys  

• Dylunio Cynnwys  
 

Amherthnasol 
• Sefydliad darparu 

dysgu proffesiynol 

• Nid oedd costau cyfieithu wedi’u cynnwys gan fod yr 
hyfforddiant hyfforddi’r hyfforddwr wedi cael ei 
gyflwyno yn Saesneg yn unig. Gallai hyn fod yn gost 
yn y dyfodol i gyflwyno’r hyfforddiant yn ddwyieithog. 

Datblygu cwrs e-
ddysgu (Cost 
Sefydlog) 

Amherthnasol 

• Cyfanswm y gost = 
£62,250 yn cynnwys: 

• Datblygu fframiau gwifren 
cwrs e-ddysgu 

• Gweithredu technegol 

• Profi profiad y 
defnyddiwr/rhyngwyneb 
defnyddiwr  

• Cyfieithu  

• Sefydliad darparu 
dysgu proffesiynol 

 

Datblygu adnodd 
addysgu 
cysylltiedig (Mapio 
Arian) (Cost 
Sefydlog) 

• Cyfanswm y gost = £22,500 yn cynnwys: 

• Datblygu’r Adnodd 

• Dylunio’r Adnodd   

• Marc Safon 

• Cyfieithu  

• Sefydliad darparu 
dysgu proffesiynol 

• Rhannwyd costau datblygu, dylunio a chyfieithu’r 
adnodd a ddaeth i gyfanswm o £22,500 rhwng y 
ddau ddull. Petai un dull yn unig yn cael ei 
ddatblygu, byddai’r costau cyfan yn cael eu priodoli i 
ddull unigol. 

Hyrwyddo, 
ymgysylltu a 
recriwtio (Cost 
Amrywiol) 

• Cyfanswm y gost = 
£1,300 

• Ymgyrchoedd e-bost 

• Postiadau/ymgyrchoedd 
cyfryngau cymdeithasol  

• Cylchlythyrau 

• Recriwtio hyfforddwyr 
gwirfoddol 

• Cyfieithu  

• Cyfanswm y gost = 
£1,640 

• Ymgyrchoedd e-bost 

• Postiadau/ymgyrchoedd 
cyfryngau cymdeithasol  

• Cylchlythyrau  

• Cyfieithu  

• Sefydliad darparu 
dysgu proffesiynol 

• Llywodraeth Cymru 

• Consortia Addysg 
Rhanbarthol 

• Mae’r costau hyn yn cynnwys costau 
cyfathrebu/ymgyrch ac amser staff yn seiliedig ar tua 
5 niwrnod o amser staff (dan arweiniad hyfforddwr) a 
4 diwrnod o amser (e-ddysgu) wrth ddatblygu 
deunydd cyfathrebu, ar gyfradd ddyddiol o £190 y 
dydd ar gyfer amser staff Consortiwm Addysg 
Rhanbarthol. 

• Cofrestrodd 24 o hyfforddwyr gwirfoddol (cymerodd 
23 ran); cofrestrodd 125 o athrawon ar gyfer y dull 
dan arweiniad hyfforddwr (cymerodd 91 ran); 
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cofrestrodd 145 o athrawon ar gyfer y dull e-ddysgu 
(cymerodd 62 ran);  

Darparu 
hyfforddiant 
Hyfforddi’r 
Hyfforddwr 
cychwynnol (Cost 
Amrywiol) 

• Cyfanswm y gost = 
£4,000 yn cynnwys: 

• Amser hyfforddwr i 
baratoi a chyflwyno 
sesiynau hyfforddi a 
darparu cymorth 
parhaus i hyfforddwyr 
gwirfoddol  

Amherthnasol  
• Sefydliad darparu 

dysgu proffesiynol 

• Mae costau darparu hyfforddiant hyfforddi’r 
hyfforddwr yn amrywio yn ôl nifer y sesiynau 
hyfforddi/gwirfoddolwyr sydd i’w hyfforddi.  

• Mae’r gost hon wedi’i seilio ar hyfforddi 23 o 
hyfforddwyr ar hyd 2 x sesiwn hyfforddi 2 ddiwrnod. 

Costau parhaus 
sy’n gysylltiedig ag 
e-ddysgu (Cost led-
sefydlog) 

Amherthnasol 

• Cyfanswm y gost = 
£8,000 yn cynnwys: 

• Costau lletya a chynnal a 
chadw ar gyfer 12 mis  

• Sefydliad darparu 
dysgu proffesiynol 

• Mae’r costau parhaus wedi’u seilio ar gyfnod 12 mis. 

• Mae’r gost yn lled-sefydlog, gan gynnwys costau 
lletya sefydlog a chostau cynnal a chadw amrywiol. 

Costau cyfranogiad 
hyfforddwyr 
gwirfoddol (Cost 
Amrywiol) 

 

• Cyfanswm y gost 
fesul hyfforddwr = 
£320 yn cynnwys: 

• Costau athrawon 
cyflenwi ar gyfer dau 
ddiwrnod (£320) i 
ganiatáu i athrawon 
gymryd rhan mewn dau 
ddiwrnod o hyfforddiant  

• Costau cyfle (trwy golli 
cyfleoedd Opportunity 
costs (from missed 
opportunities).  

 

Amherthnasol  

• Ysgolion (ar gyfer 
cyfranogiad 
athrawon) 

• Consortia Addysg 
Rhanbarthol (ar 
gyfer cyfranogiad 
staff) 

• Cyfrifir y gyfradd ddyddiol ar £160 y dydd ac mae 
wedi’i seilio ar gyflog blynyddol o £31,987 (pwynt 
canol (M4) y brif raddfa gyflog ar gyfer athrawon 
cymwysedig yng Nghymru)6 wedi’i rannu â 195 o 
ddiwrnodau gwaith y flwyddyn.  

• Gallai cyfraddau dyddiol amrywio o £140 i £195 y 
dydd ar gyfer athrawon cymwysedig, ac yn uwch ar 
gyfer athrawon mewn rolau arwain. 

• Nid yw costau cyfle wedi cael eu prisio gan nad yw’r 
gost bob amser yn ariannol. 

 

6 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-09/dogfen-cyflog-ac-amodau-athrawon-ysgol-cymru-2021.pdf  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-09/dogfen-cyflog-ac-amodau-athrawon-ysgol-cymru-2021.pdf


56 
 

Costau rhaeadru (i 
athrawon gan 
hyfforddwyr 
gwirfoddol) (Cost 
Amrywiol) 

• Cyfanswm y gost 
fesul sesiwn raeadru 
= £320 yn cynnwys: 

• Un diwrnod o baratoi, 
recriwtio a sefydlu 
£160;  

• cost athrawon cyflenwi 
am hanner diwrnod 
£80;  

• hanner diwrnod yn 
darparu cymorth 
parhaus i athrawon £80. 

Amherthnasol 

• Ysgolion (ar gyfer 
cyfranogiad 
athrawon) 

• Consortia Addysg 
Rhanbarthol (ar 
gyfer cyfranogiad 
staff) 

• Cyfraddau dyddiol fel yr uchod. 

• Yn seiliedig ar gyfartaledd o 5 o athrawon yn cymryd 
rhan fesul sesiwn,7 felly £320 fesul 5 o athrawon. 

• Nid yw diweddaru gwybodaeth ac adnoddau yn 
gyfnodol wedi cael ei brisio gan ei fod yn annhebygol 
o olygu y bydd angen staff cyflenwi a byddai’n cael 
ei wneud yn ystod amser datblygu arferol yr 
athro/athrawes. 

Costau cyfranogi (ar 
gyfer athrawon) 
(Cost Amrywiol) 

• Cyfanswm y gost 
gyfranogi fesul 
athro/athrawes = £80 
yn cynnwys:  

• Cymryd rhan mewn 2.5 
awr o ddysgu 
proffesiynol a chost 
gysylltiedig athrawon 
cyflenwi am hanner 
diwrnod fesul 
athro/athrawes.  

• Cyfanswm y gost 
gyfranogi fesul 
athro/athrawes = £80 yn 
cynnwys:  

• Cymryd rhan mewn 2.5 
awr o ddysgu proffesiynol a 
chost gysylltiedig athrawon 
cyflenwi am hanner 
diwrnod fesul 
athro/athrawes, er bod 
athrawon yn debygol o 
gymryd rhan yn ystod eu 
hamser datblygu arferol. 

• Ysgolion 

• Cyfraddau dyddiol fel yr uchod. 

• Mae costau cyfranogi wedi cael eu cynnwys ar gyfer 
e-ddysgu, ond yn ymarferol mae athrawon yn 
debygol o gymryd rhan yn ystod eu hamser datblygu 
arferol heb fod angen cymryd amser allan o’r ystafell 
ddosbarth. 

 

Costau sy’n 
gysylltiedig â 
diweddaru 
adnoddau dysgu 
proffesiynol yn 
barhaus (Cost 
Amrywiol) 

 

• Costau datblygu cynyddrannol (cynnwys ac adnoddau) = 
£4,750  

• Costau datblygu mawr (cynnwys ac adnoddau) = £14,250 

• Sefydliad darparu 
dysgu proffesiynol 

• Mae’r costau datblygu cynyddrannol a mawr wedi’u 
seilio ar ffracsiwn o’r costau gwreiddiol a gafwyd yn 
rhesi 1-3. 

• Tybir bod costau cynyddrannol yn digwydd yn 
barhaus ac maen nhw wedi’u seilio ar 10% o’r 
costau datblygu gwreiddiol. 

• Rhannwyd costau datblygu cynnwys ac adnoddau 
dysgu proffesiynol, a ddaeth i gyfanswm o £47,500, 
ar draws y ddau ddull, ond byddent yn gymwys yn 
unigol petai un dull yn unig yn cael ei ddatblygu. 

• Costau datblygu 
cynyddrannol y pecyn 
hyfforddi’r hyfforddwr =  
£1,160 

• Costau datblygu mawr y 
pecyn hyfforddi’r 
hyfforddwr = £4,800 

• Mae costau datblygu 
cynyddrannol ar gyfer e-
ddysgu eisoes wedi’u 
cynnwys yn y costau lletya 
a chynnal a chadw o 
£8,000 ar gyfer 12 mis ac 
nid ydynt wedi’u prisio eto 
ar wahân.  

• Sefydliad darparu 
dysgu proffesiynol 

 
7 Mae cyfanswm o 23 o hyfforddwyr gwirfoddol a chyfanswm o 91 o athrawon y rhaeadrwyd yr hyfforddiant iddynt yn awgrymu cyfartaledd o 3.9 o athrawon 
fesul sesiwn raeadru gan hyfforddwr gwirfoddol. Fodd bynnag, nid oedd yr holl hyfforddwyr wedi rhaeadru’r hyfforddiant o fewn y raddfa amser, felly 
awgrymwn gyfartaledd o 5 o athrawon fesul sesiwn. 
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• Costau datblygu mawr e-
ddysgu = £18,675 

• Mae costau datblygu mawr wedi’u seilio ar 30% o’r 
costau datblygu gwreiddiol (fel yr uchod).  

• Gallai costau datblygu sylweddol, nad ydynt wedi’u 
cynnwys, fod mor uchel â chyfanswm y costau 
datblygu gwreiddiol (e.e. petai’r darparwr yn newid 
neu’r pecyn dysgu proffesiynol yn cael ei 
ailwampio’n llwyr)  
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O ran cyfranogiad gan athrawon yn y dulliau dan arweiniad hyfforddwr neu e-ddysgu, mae 

costau tebyg yn gysylltiedig â’r amser athrawon sy’n gysylltiedig. Yn nodweddiadol, roedd y 

sesiynau dysgu proffesiynol wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr yn para tua dwy awr a 

hanner neu hanner diwrnod ar y mwyaf. Disgwyliwyd i’r e-ddysgu gymryd rhwng awr a hanner a 

dwy awr a hanner i’w gwblhau. Yn ddiddorol, mae canlyniadau’r arolwg yn awgrymu bod 

athrawon a gymerodd ran yn y dull e-ddysgu o’r farn bod hyn yn cymryd mwy o amser na’r rhai a 

gymerodd ran yn y dull dan arweiniad hyfforddwr. Heb unrhyw gyfweliadau ag athrawon e-

ddysgu, nid oes modd deall pam mewn gwirionedd. Un esboniad posibl yw y gallai ymwneud â’r 

dysgu proffesiynol yn unigol yn hytrach nag mewn sesiwn grŵp ychwanegu at yr ymdrech 

wybyddol ganfyddedig. Hefyd, mae’n bosibl bod athrawon wedi ymwneud â’r e-ddysgu yn ystod 

eu hamser datblygu arferol neu hyd yn oed yn eu hamser eu hunain (yn hytrach na chael eu 

rhyddhau o’r ystafell ddosbarth, fel yn achos y dull dan arweiniad hyfforddwr), a allai ychwanegu 

at y canfyddiad o lwyth gwaith ychwanegol. Fel arall, gallai athrawon fod wedi rhoi sgôr fwy 

ffafriol i’r amser a’r ymdrech sy’n gysylltiedig â’r dull dan arweiniad hyfforddwr oherwydd nad 

oedd amser teithio ychwanegol yn gysylltiedig, yn gyffredinol, gan fod y rhan fwyaf o’r sesiynau 

wedi cael eu cyflwyno o bell. At ei gilydd, fodd bynnag, nid oedd athrawon a gymerodd ran yn y 

ddau ddull yn credu bod y dysgu proffesiynol yn feichus yn gyffredinol, ac roedd yr ymrwymiad 

amser yn ymddangos yn debyg i fathau eraill o ddysgu proffesiynol. 

Mae rhes olaf y tabl yn amlinellu’r costau datblygu parhaus posibl sy’n gysylltiedig â’r ddau ddull 

dysgu proffesiynol. Amlygwn gostau datblygu parhaus yn ôl graddau’r newidiadau posibl. Mae 

costau datblygu cynyddrannol yn ymwneud â mân addasiadau a diweddaru ac maen nhw’n 

debygol o ddigwydd o fewn amserlen fer. Cyfrifir costau cynyddrannol ar sail 10% o’r costau 

datblygu/sefydlu gwreiddiol. O ran y cwrs e-ddysgu, tybir bod y datblygiadau cynyddrannol hyn 

wedi’u cynnwys yn y costau lletya a chynnal a chadw a brisiwyd eisoes ar gyfer 12 mis. Mae 

costau datblygu mawr yn cynnwys newidiadau mwy sylweddol, fel y rhai hynny sy’n ymateb i 

ddatblygiadau’r Cwricwlwm i Gymru a diwygiadau i adnoddau, ac fe’u prisiwyd ar 30% o’r costau 

datblygu gwreiddiol. Mae datblygiadau mawr yn debygol o ddigwydd yn llai aml yn rhan o 

adolygiad cyfnodol o’r dysgu proffesiynol, bob tair i bum mlynedd, dyweder. Mae costau datblygu 

sylweddol yn cynnwys ailwampio’r pecyn dysgu proffesiynol yn sylweddol a byddent yn digwydd 

petai’r darparwr dysgu proffesiynol neu’r darparwr e-ddysgu yn newid. Mae’r costau hyn yn 

debygol o fod yn debyg iawn i’r costau datblygu gwreiddiol. 

O ran buddion cymharol y ddau ddull, mae’r dadansoddiad blaenorol wedi cadarnhau bod y ddau 

ddull wedi cyflawni gwelliannau cadarnhaol tebyg o ran gwybodaeth, sgiliau a hyder athrawon i 

addysgu addysg ariannol, gan ddod i’r casgliad bod y ddau ddull yn cyflawni buddion tebyg. Mae 

cyfweliadau â’r cyfranogwyr dan arweiniad hyfforddwr a’r data arolwg yn awgrymu bod athrawon 

yn y grŵp dan arweiniad hyfforddwr yn credu ei fod yn well o ran esbonio a chyfathrebu’r 

deunyddiau a defnyddio’r adnoddau. Felly, mae’r cwestiwn allweddol yn ymwneud â’r ffordd 

fwyaf cost-effeithiol o gyflwyno’r dysgu proffesiynol, o ystyried bod canlyniadau’r ddau ddull fwy 

neu lai yr un fath. 

Dylid hefyd ystyried cyrhaeddiad tebygol y ddau ddull a pha mor gyflym y gellid cynyddu eu 

graddfa i niferoedd mwy. Denodd yr opsiwn e-ddysgu fwy o gofrestriadau cychwynnol (145) o 

gymharu â’r opsiwn dan arweiniad hyfforddwr (125), ond roedd y gyfradd drosi’n uwch o lawer ar 

gyfer y dull dan arweiniad hyfforddwr (roedd 73% o’r athrawon a gofrestrodd wedi cwblhau’r 

dysgu proffesiynol ac roedd 43% o’r rhai a gofrestrodd ar gyfer yr opsiwn e-ddysgu wedi 

cyfrannu a chwblhau). Mae’r dull dan arweiniad hyfforddwr yn elwa o’r ffaith bod athrawon yn 

defnyddio cysylltiadau presennol a rhwydweithiau sefydledig trwy glystyrau ysgolion, ond mae 

hefyd yn golygu bod angen amser ychwanegol i ystyried recriwtio a hyfforddi hyfforddwyr 

gwirfoddol addas a chaniatáu amser iddynt raeadru’r dysgu proffesiynol. Mae hefyd yn debygol y 

bydd cyfyngiad ar nifer yr athrawon y mae hyfforddwyr gwirfoddol yn rhaeadru’r dysgu 
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proffesiynol iddynt, wedi’u cyfyngu’n bennaf i’r athrawon yn eu hysgol neu glwstwr (h.y. ysgolion 

uwchradd ac ysgolion cynradd bwydo). Hyfforddwyd cyfanswm o 23 o hyfforddwyr gwirfoddol a 

rhaeadrwyd i gyfanswm o 91 o athrawon, sy’n awgrymu cyfartaledd o 3.9 o athrawon fesul 

sesiwn raeadru gan hyfforddwyr gwirfoddol. Fodd bynnag, nid oedd yr holl hyfforddwyr wedi 

rhaeadru’r hyfforddiant o fewn y raddfa amser, felly amcangyfrifwn gyfartaledd o raeadru i bump 

o athrawon fesul sesiwn. Mae athrawon yn annhebygol o raeadru’r dysgu proffesiynol yn 

ehangach o lawer na hyn oherwydd y cyfyngiadau ar eu hamser. Gallai’r dull e-ddysgu gyrraedd 

nifer fwy o athrawon, ond mae’n gofyn am gyfathrebu effeithiol i annog ymgysylltu a gallai 

cyfraddau trosi fod yn achos pryder. 

I grynhoi, o bwyso a mesur costau a buddion cymharol y dulliau dan arweiniad hyfforddwr ac e-

ddysgu, byddai’n ymddangos y gallai’r dull e-ddysgu fod yn fwy cost-effeithiol yn y tymor hir na’r 

dull dan arweiniad hyfforddwr, ond dim ond pan ellir cyflawni cyfranogiad ar raddfa fawr. Daw’r 

dull e-ddysgu yn fwy cost-effeithiol wrth i gyfranogiad gynyddu, o ganlyniad i’r costau sefydlog 

uwch o flaen llaw. Mae’r gost uned fesul athro/athrawes yn uwch ar gyfer niferoedd isel o 

gyfranogwyr. Ar y llaw arall, mae’r costau amrywiol uwch sy’n gysylltiedig â’r dull dan arweiniad 

hyfforddwr yn golygu bod hwn yn ddull darparu drutach ar gyfer niferoedd mwy o athrawon. Fe 

allai fod yn fwy heriol i gynyddu ei raddfa hefyd oherwydd yr angen i amlygu a hyfforddi 

hyfforddwyr gwirfoddol.  

5 Casgliadau a Goblygiadau 
Gallai’r dull wedi’i raeadru dan arweiniad hyfforddwr a’r dull e-ddysgu helpu i ddarparu 

dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol ar raddfa ehangach. Mae’r ddau ddull yn 

effeithiol o ran cynyddu gwybodaeth, sgiliau a hyder athrawon i addysgu addysg ariannol, a gellid 

defnyddio’r naill ddull neu’r llall i gynhyrchu canlyniadau tebyg, er hynny gyda chostau a 

chyrhaeddiad gwahanol. Wrth ddewis dull, dylai darparwyr ac arianwyr dysgu proffesiynol ym 

maes addysg ariannol ystyried gwahanol rinweddau a chyfyngiadau’r dulliau o ran y cyd-destun, 

gan roi ystyriaeth i ddewisiadau athrawon, y cyrhaeddiad posibl, ymgysylltu, y gost a’r 

posibilrwydd o gyflwyno’n ddwyieithog. 

Gall hyfforddi athrawon i raeadru dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol i’w 

cymheiriaid fod yn effeithiol pan gaiff ei gefnogi. Mae angen i athrawon gael hyfforddiant ac 

adnoddau arbenigol yn ystod yr hyfforddiant cychwynnol a chymorth parhaus i raeadru’r dysgu 

proffesiynol i eraill. Roedd angen mwy o gymorth ar athrawon â phrofiad blaenorol cyfyngedig 

neu ddim profiad blaenorol o addysg ariannol neu gyflwyno dysgu proffesiynol. Yn ystod y 

prosiect, rhoddwyd cymorth gan hyfforddwr Young Enterprise a thrwy’r Consortia Addysg 

Rhanbarthol. Gallai’r dysgu proffesiynol gael ei ymsefydlu yn y dysgu proffesiynol presennol a 

gynigir gan y Consortia Rhanbarthol yng Nghymru. Yng nghyd-destun gwledydd eraill y Deyrnas 

Unedig, byddai angen archwilio ymhellach i ddeall sut gallai’r dull hwn o ddysgu proffesiynol gael 

ei ymsefydlu mewn strwythurau eraill sy’n bodoli (e.e. Ymddiriedolaethau Aml-Academi yn 

Lloegr, Awdurdodau Lleol yn yr Alban) neu drwy Addysg Gychwynnol i Athrawon. Pa lwybr 

bynnag a ddefnyddir, mae angen iddo gynnwys y capasiti a’r seilwaith i ddarparu’r cymorth yn 

barhaus.  

O gymharu â’r dull dan arweiniad hyfforddwr, mae’r dull e-ddysgu yn cynnig dull mwy 

cost-effeithiol, os caiff ei gyflwyno ar raddfa fawr. Mae’r costau amrywiol uwch sy’n 

gysylltiedig â’r dull dan arweiniad hyfforddwr yn golygu y gallai fod yn ddrutach i’w weithredu ac 

yn fwy anodd cynyddu ei raddfa i ddarparu ar gyfer niferoedd mawr. Fodd bynnag, fe allai’r dull 

dan arweiniad hyfforddwr fod yn amgenach ar lefel leol lle mae’r perthnasoedd rhwng ysgolion 

mewn clwstwr yn gryf ac mae’r dull rhaeadru dan arweiniad hyfforddwr yn cyd-fynd â ffyrdd 
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presennol o weithio. Lle nad oes perthnasoedd cryf yn y clwstwr, gellid manteisio ar rwydweithiau 

a pherthnasoedd eraill o bosibl, fel rhwydweithiau arweinwyr rhifedd, rhwydweithiau arweinwyr 

ABCh ac ati. 

Gallai’r dysgu proffesiynol gael ei ymsefydlu yn y dysgu proffesiynol presennol a gynigir 

gan y Consortia Addysg Rhanbarthol yng Nghymru. Yng nghyd-destun gwledydd eraill y 

Deyrnas Unedig, byddai angen archwilio ymhellach i ddeall sut gallai’r dull hwn o ddysgu 

proffesiynol gael ei ymsefydlu mewn strwythurau eraill sy’n bodoli (e.e. Ymddiriedolaethau Aml-

Academi yn Lloegr, Awdurdodau Lleol yn yr Alban) neu drwy Addysg Gychwynnol i Athrawon. Pa 

lwybr bynnag a ddefnyddir, mae angen iddo gynnwys y capasiti a’r seilwaith i ddarparu’r cymorth 

yn barhaus.  

Mae angen cymryd camau pendant i annog ymgysylltiad â’r dysgu proffesiynol er mwyn 

sicrhau y gellir elwa o’r buddion. Mae hyn yn gofyn am gyfathrebu effeithiol, i sicrhau bod 

athrawon yn ymwybodol o’r cyfleoedd dysgu proffesiynol a’r buddion, ac i alluogi athrawon i 

gymryd rhan. Roedd y dysgu proffesiynol wedi elwa o gefnogaeth a chyfathrebu gan Lywodraeth 

Cymru, gan gynnwys cyfathrebu trwy gylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru a phostiadau 

cyfryngau cymdeithasol. Mae angen rhoi ystyriaeth bellach i’r camau y gellid eu cymryd i annog a 

galluogi cyfranogiad ar lefel leol, yn enwedig y cymorth lleol gan y Consortia Addysg 

Rhanbarthol. Roedd cyfranogiad yn uwch pan oedd y cymorth a’r anogaeth gan y Consortiwm 

Addysg Rhanbarthol yn gryfach. O ystyried bod gan lawer o’r athrawon a gymerodd ran yn y 

dysgu proffesiynol brofiad blaenorol cyfyngedig neu ddim profiad blaenorol o addysg ariannol 

neu rôl arwain a oedd yn cynnwys addysg ariannol, fe allai fod yn werth targedu athrawon ar 

gam cynnar o’u gyrfa yn ogystal ag athrawon sydd eisoes â rôl arwain sy’n cynnwys addysg 

ariannol neu sy’n ymgymryd â rôl arwain o’r fath. 

Mae angen i’r adnoddau dysgu proffesiynol fod ar gael ac yn hygyrch i athrawon, mewn 

man lle y byddai athrawon yn disgwyl dod o hyd i wybodaeth am ddysgu proffesiynol ac 

adnoddau dysgu ac addysgu yn fwy cyffredinol, fel Hwb yng Nghymru, a thrwy’r Consortia 

Addysg Rhanbarthol. Byddai angen amlygu platfformau tebyg mewn gwledydd eraill. Mae hefyd 

yn bwysig sicrhau bod yr adnoddau’n cael eu hyrwyddo’n weithredol yn hytrach na’u cynnal ar 

blatfform yn unig, i gynyddu’r defnydd ohonynt a’u heffeithiolrwydd. 

Mae angen i’r adnoddau gael eu cadw’n gyfredol ac yn berthnasol. O ran y dull dan 

arweiniad hyfforddwr a’r dull e-ddysgu, mae goblygiadau o ran adnoddau yn gysylltiedig â 

chadw’r deunyddiau dysgu proffesiynol yn gyfredol ac yn berthnasol yn barhaus. Er efallai na 

fydd angen i ddiweddariadau ddigwydd yn aml, byddai angen i’r cynnwys gael ei loywi’n 

rheolaidd i sicrhau ei fod yn berthnasol o hyd, gan roi ystyriaeth arbennig i unrhyw ddatblygiadau 

parhaus i’r Cwricwlwm i Gymru. Mae goblygiadau ychwanegol i adnoddau yn gysylltiedig â 

chynnal yr adnodd e-ddysgu yn dechnegol a chostau datblygu sy’n gysylltiedig â gweithredu 

diweddariadau.   

Mae angen i adnoddau fod yn ddwyieithog. Drwy gydol y prosiect, roedd y ffaith bod 

adnoddau addysg ariannol Cymraeg yn cael eu darparu sy’n cyd-fynd â’r Cwricwlwm newydd i 

Gymru yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr ac roeddent yn llenwi bwlch yn yr adnoddau addysg 

ariannol o ansawdd da sydd ar gael yn Gymraeg. Gan fod llawer o ysgolion yng Nghymru yn 

addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig, mae’n hanfodol bod adnoddau dwyieithog yn cael eu 

darparu i sicrhau mynediad cyfartal ac effaith y dysgu. Mae angen i unrhyw ddiweddariadau a 

datblygiadau i’r adnoddau gael eu gwneud yn Gymraeg ac yn Saesneg hefyd. 

Mae cynaliadwyedd y dysgu proffesiynol a’r gallu i addasu ei raddfa yn dibynnu ar ddull 

cyfannol a chydlynol o ddarparu dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol ar lefel 

genedlaethol a rhanbarthol. Mae’r hyn a ddysgwyd o’r gwerthusiad hwn yn awgrymu, ar lefel 
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genedlaethol, bod hyn yn gofyn am ffocws clir a phwyslais ar ddysgu proffesiynol ym maes 

addysg ariannol, adnoddau hygyrch â chyfeiriadau clir atynt a mynediad at ddysgu proffesiynol, 

gyda chymorth rhanbarthol lleol. Mae angen cymorth ar athrawon (ac ysgolion) i alluogi athrawon 

i ymgysylltu â’r dysgu proffesiynol ac, os ydynt yn ymgysylltu fel hyfforddwr gwirfoddol, adnoddau 

a chymorth i raeadru’r dysgu proffesiynol i athrawon eraill. Mae angen i athrawon wybod sut a 

ble y gallant gael gafael ar ddysgu proffesiynol o ansawdd uchel y mae ei ansawdd wedi cael ei 

sicrhau. Gallai’r cynllun gweithredu dysgu proffesiynol strategol, a ddatblygwyd i gefnogi’r 

Cwricwlwm newydd i Gymru, gynnig llwybr i amlygu sefydliadau â gwybodaeth bynciol benodol 

sy’n gallu darparu dysgu proffesiynol ym maes addysg ariannol ar raddfa genedlaethol. 
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Atodiad 1 – Cynnwys a delweddau e-ddysgu 

Tudalen Gofrestru / Mewngofnodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhestr o Fodiwlau  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trosolwg Enghreifftiol o Fodiwl 
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Gweithgaredd Enghreifftiol  
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Atodiad 2 – Nodweddion sampl hyfforddwyr 

gwirfoddol  

Nodweddion sampl arolwg hyfforddwyr gwirfoddol 

Nodwedd Disgrifiad 

Hyd profiad addysgu Hyd cymedrig profiad addysgu yw 18 mlynedd; y lleiafswm yw 3 blynedd a’r 
uchafswm yw 32 flynedd. 

Hyd profiad addysgu 

addysg ariannol 

Hyd cymedrig profiad addysgu addysg ariannol yw 4.5 mlynedd, a’r modd yw llai na 

blwyddyn (6 unigolyn). Nid oedd 3 unigolyn erioed wedi addysgu addysg ariannol o’r 

blaen. Dim ond 2 unigolyn oedd â 10 mlynedd neu fwy o brofiad addysgu addysg 

ariannol. 

Cyfnodau Allweddol a 

addysgir/a gefnogir 

Roedd 18 o’r unigolion a gymerodd ran yn yr hyfforddiant yn dod o ysgolion (13 o 

ysgolion uwchradd a 5 o ysgolion cynradd). 

Pynciau allweddol a 

addysgir/a gefnogir 

Yr holl bynciau mewn lleoliad Cynradd 6; Mathemateg 13; ABCh/Dinasyddiaeth 4; 

TGCh 1; Gyrfaoedd 1; Astudiaethau Busnes/Economeg 1. (Roedd y niferoedd yn fwy 

na 21 oherwydd bod athrawon yn addysgu mwy nag un pwnc). 

Rhywedd Gwrywaidd 7; Benywaidd 14 

Rôl  

18 aelod o staff ysgol (4 uwch arweinydd; 6 arweinydd pwnc; 7 athro dosbarth/pwnc / 

athrawes ddosbarth/bwnc; 1 athro cyflenwi/athrawes gyflenwi); 3 aelod o staff 

Consortiwm Addysg Rhanbarthol (1 GwE; 2 ERW)  

Iaith Cymraeg 6; Saesneg 17 
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Nodweddion sampl cyfweliadau hyfforddwyr 

gwirfoddol 

Cyfwelai 

Profiad addysgu Profiad o ddysgu 

proffesiynol 

Cyfnodau 

Allweddol / 

pynciau a 

addysgir 

Rhywedd Consortiwm 

Addysg 

Rhanbarthol 

1 

Athrawes brofiadol 
iawn, ond profiad 
cyfyngedig o addysg 
ariannol 

 

Dim profiad blaenorol 
o gyflwyno dysgu 
proffesiynol i 
athrawon eraill y tu 
allan i’w hysgol ei 
hun 

Cynradd 

Mathemateg 

Blynyddoedd 5 
a 6 

Benywaidd GwE 

2 

Profiad addysgu 

cyfyngedig a dim 

profiad blaenorol o 

addysgu addysg 

ariannol 

Dim profiad blaenorol 

o gyflwyno dysgu 

proffesiynol i 

athrawon eraill 

Cynradd 

Addysgu’r 

Cyfnod Sylfaen 

a CA2 Uchaf ar 

hyn o bryd 

Benywaidd GwE 

3 

9 mlynedd o brofiad 

addysgu, dim profiad o 

addysgu addysg 

ariannol 

Profiad cyfyngedig o 

gyflwyno dysgu 

proffesiynol i 

athrawon eraill, ond 

nid i ysgolion clwstwr 

Uwchradd 

Athro cemeg a 

chydlynydd 

rhifedd 

Gwrywaidd ERW 

4 

Athrawes brofiadol 

iawn, 26 mlynedd, 

profiad cyfyngedig o 

addysg ariannol 

Eithaf tipyn o brofiad 

o gyflwyno dysgu 

proffesiynol i 

athrawon eraill 

Uwchradd 

Athrawes 

fathemateg, yn 

gyfrifol am 

rifedd ar draws 

y cwricwlwm 

Benywaidd ERW 

5 

Athrawes brofiadol 

iawn, 27 mlynedd, ac 

yn brofiadol iawn 

mewn cyflwyno 

addysg ariannol 

Rhywfaint o brofiad o 

gyflwyno dysgu 

proffesiynol i 

athrawon eraill 

Uwchradd 

Athrawes 

fathemateg, CA 

3 a 4, Uned 

Cyfeirio 

Disgyblion 

Benywaidd ERW 

6 

Athrawes brofiadol 

iawn, 31 mlynedd, ac 

yn brofiadol iawn 

mewn cyflwyno 

addysg ariannol 

Yn brofiadol iawn 

mewn cyflwyno 

dysgu proffesiynol i 

athrawon 

Cynorthwyo 

athrawon ar 

draws ysgolion 

cynradd ac 

uwchradd  

Benywaidd ERW  

7 

Profiadol iawn, 32 

mlynedd, a 2 flynedd o 

brofiad o addysg 

ariannol 

Yn brofiadol iawn 

mewn cyflwyno 

dysgu proffesiynol i 

athrawon 

Cynorthwyo 

ysgolion 

uwchradd 

Benywaidd ERW 
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Atodiad 3 – Canlyniadau arolwg hyfforddwyr 

gwirfoddol (cyflwyno addysg ariannol) 

a)  Hyder i gyflwyno addysg ariannol 

 

Pa mor hyderus ydych chi’n 
teimlo : 

Gwerth-p 
arwyddocaol 

Gwahaniaeth 
cymedrig 

Cyfwng 
hyder 95% 

o’r 
gwahaniaeth 

Sgôr 
gymedrig 

– cyn 

Sgôr 
gymedrig 

– ar ôl 

I gynllunio gwersi addysg ariannol o 
ansawdd da i bobl ifanc 

0.000 1.476 1.106 – 
1.847 

2.24 3.71 

I gyflwyno gwersi addysg ariannol i 
bobl ifanc 

0.000 1.095 0.745 – 
1.445 

2.57 3.67 

I deilwra gweithgareddau dysgu 
addysg ariannol i nodweddion ac 
anghenion canfyddedig pobl ifanc 

 

0.000 1.333 1.001 – 
1.666 

2.19 3.52 

I asesu a gwerthuso effeithiolrwydd 
addysg ariannol ar gyfer pobl ifanc? 

0.000 1.381 1.015 -1.747 2.14 3.52 

1=Ddim yn hyderus o gwbl, 2=Ychydig yn hyderus, 3=Yn weddol hyderus, 4=Yn hyderus iawn, 5=Yn 

dra hyderus 
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b) Gwybodaeth i gyflwyno addysg ariannol 

 

 

Pa mor wybodus ydych chi’n 
teimlo : 

Gwerth-p 
arwyddocaol 

 

Gwahaniaeth 
cymedrig 

Cyfwng 
hyder 95% 

o’r 
gwahaniaeth 

Sgôr 
gymedrig 

– cyn 

Sgôr 
gymedrig 

– ar ôl 

I addysgu ystod o gysyniadau a 
phynciau ariannol i bobl ifanc 

0.000 0.952 0.616 – 
1.289 

2.57 3.52 

I ddiffinio sut beth yw gallu ariannol 
i bobl ifanc 

0.000 1.333 0.770 – 
1.897 

2.33 3.67 

I weithredu (neu ymestyn) addysg 
ariannol o fewn y cwricwlwm yn fy 
lleoliad 

0.000 1.095 0.558 – 
1.632 

2.33 3.43 

1=Ddim yn wybodus o gwbl, 2=Ychydig yn wybodus, 3=Yn weddol wybodus, 4=Yn wybodus iawn, 5=Yn dra 
gwybodus 
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c) Sgiliau i gyflwyno addysg ariannol 

I 

Pa mor fedrus ydych chi’n teimlo 
: 

Gwerth-p 
arwyddocaol 

 

Gwahaniaeth 
cymedrig 

Cyfwng 
hyder 95% 

o’r 
gwahaniaeth 

Sgôr 
gymedrig 

– cyn  

Sgôr 
gymedrig 

– ar ôl 

I gyflwyno addysg ariannol (gan 
gynnwys addysgu gwahanol 
gysyniadau) i bobl ifanc 

0.000 1.000 0.545 – 
1.455 

2.57 3.57 

I asesu cynnydd pobl ifanc mewn 
addysg ariannol 

0.000 1.048 0.560 – 
1.535 

2.39 3.33 

I ddefnyddio offer ac adnoddau i 
ddatblygu a/neu gyflwyno addysg 
ariannol i bobl ifanc 

0.000 1.048 0.629 – 
1.467 

2.48 3.52 

1=Ddim yn fedrus o gwbl, 2=Ychydig yn fedrus, 3=Yn weddol fedrus, 4=Yn fedrus iawn, 5=Yn dra 
medrus 
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Atodiad 4 – Canlyniadau arolwg hyfforddwyr 

gwirfoddol (cyflwyno dysgu proffesiynol ym 

maes addysg ariannol) 

 

a)  Hyder i gyflwyno dysgu proffesiynol 

I 

Pa mor hyderus ydych chi’n 
teimlo : 

Gwerth-p 
arwyddocaol 

 

Gwahaniaeth 
cymedrig 

Cyfwng 
hyder 95% 

o’r 
gwahaniaeth 

Sgôr 
gymedrig 

– cyn  

Sgôr 
gymedrig 

– ar ôl 

I gynorthwyo athrawon i gynllunio 
gwersi addysg ariannol o ansawdd 
da 

0.000 1.286 0.929 – 
1.642 

2.14 3.43 

I gynorthwyo athrawon i gyflwyno 
addysg ariannol i’w myfyrwyr 

0.000 1.238 0.860 – 
1.616 

2.19 3.43 

I gynorthwyo athrawon i deilwra 
gweithgareddau dysgu addysg 
ariannol i nodweddion ac 
anghenion canfyddedig eu 
myfyrwyr 

0.000 1.048 0.654 – 
1.441 

2.10 3.14 

I gynorthwyo athrawon i asesu a 
gwerthuso effeithiolrwydd addysg 
ariannol 

0.000 1.143 0.782 – 
1.504 

2.05 3.19 

I hyrwyddo syniadau ar gyfer arfer 
gorau o ran cyflwyno a chymorth o 
fewn ysgolion 

0.000 1.048 0.605 – 
1.491 

2.38 3.43 

I gyflwyno hyfforddiant dysgu 
proffesiynol ym maes addysg 
ariannol i athrawon 

0.000 1.238 0.809 – 
1.668 

2.10 3.33 

1=Ddim yn hyderus o gwbl, 2=Ychydig yn hyderus, 3=Yn weddol hyderus, 4=Yn hyderus iawn, 5=Yn 

dra hyderus 
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b)  Gwybodaeth i gyflwyno dysgu proffesiynol 

 

Pa mor wybodus ydych chi’n 
teimlo : 

Gwerth-p 
arwyddocaol 

 

Gwahaniaeth 
cymedrig 

Cyfwng 
hyder 95% 

o’r 
gwahaniaeth 

Sgôr 
gymedrig 

– cyn  

Sgôr 
gymedrig 

– ar ôl 

I gyflwyno hyfforddiant dysgu 
proffesiynol i athrawon ar ystod o 
gysyniadau a phynciau ariannol? 

0.000 1.286 0.901 – 
1.670 

2.05 3.33 

I ddiffinio ar gyfer athrawon sut beth 
yw gallu ariannol i bobl ifanc  

0.000 1.667 1.204 – 
2.129 

1.86 3.52 

I gynorthwyo athrawon i weithredu 
(neu ymestyn) addysg ariannol o 
fewn y cwricwlwm yn eu lleoliad 

0.000 1.429 1.060 – 
1.798 

2.00 3.43 

1=Ddim yn wybodus o gwbl, 2=Ychydig yn wybodus, 3=Yn weddol wybodus, 4=Yn wybodus iawn, 
5=Yn dra gwybodus 
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c)  Sgiliau i gyflwyno dysgu proffesiynol 

 

Pa mor fedrus ydych chi’n teimlo 
: 

Gwerth-p 
arwyddocaol 

 

Gwahaniaeth 
cymedrig 

Cyfwng 
hyder 95% 

o’r 
gwahaniaeth 

Sgôr 
gymedrig 

– cyn  

Sgôr 
gymedrig 

– ar ôl  

I gynorthwyo athrawon i gyflwyno 
addysg ariannol ar bwnc ‘Risg’? 

0.000 1.095 0.691 – 
1.500 

2.05 3.14 

I gynorthwyo athrawon i gyflwyno 
addysg ariannol ar bwnc 
‘Dewisiadau’? 

0.000 1.143 0.754 – 
1.531 

2.14 3.29 

I gynorthwyo athrawon i gyflwyno 
addysg ariannol ar bwnc 
‘Agweddau tuag at arian’ 

0.000 1.190 0.679 – 
1.702 

2.29 3.48 

I gynorthwyo athrawon i gyflwyno 
addysg ariannol ar bwnc ‘Gwerth’ 

0.000 1.000 0.545 – 
1.455 

2.48 3.48 

I gynorthwyo athrawon i asesu 
cynnydd pobl ifanc mewn addysg 
ariannol 

0.000 1.190 0.721 – 
1.660 

1.90 3.10 

I gynorthwyo athrawon i ddefnyddio 
offer ac adnoddau i ddatblygu a/neu 
gyflwyno addysg ariannol i bobl 
ifanc 

0.000 1.190 0.768 – 
1.613 

2.05 3.24 

1=Ddim yn fedrus o gwbl, 2=Ychydig yn fedrus, 3=Yn weddol fedrus, 4=Yn fedrus iawn, 5=Yn dra 
medrus 
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Atodiad 5 – Canfyddiadau hyfforddwyr 

gwirfoddol o werth a phwysigrwydd addysg 

ariannol 

 

I ba raddau ydych chi’n 
cytuno/anghytuno â’r canlynol: 

Gwerth-p 
arwyddocaol 

 

Gwahaniaeth 
cymedrig 

Cyfwng 
hyder 95% 

o’r 
gwahaniaeth 

Sgôr 
gymedrig 

– cyn  

Sgôr 
gymedrig 

– ar ôl 

Mae’n bwysig cyflwyno addysg 
ariannol i bobl ifanc 

1.000 0.000 -0.144 – 
0.144 

4.95 4.95 

Rwyf wedi’m hysbrydoli i gyflwyno 
addysg ariannol yn fy lleoliad 

0.004 0.476 0.167 – 
0.786 

4.29 4.76 

Rwyf wedi’m hysbrydoli i 
gynorthwyo eraill i gyflwyno addysg 
ariannol 

0.042 0.381 0.015 – 
0.747 

4.19 4.57 

Mae’n bwysig bod dysgu 
proffesiynol ym maes addysg 
ariannol ar gael i addysgwyr 

0.186 0.143 -0.075 – 
0.360 

4.76 4.90 

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer 
dysgu proffesiynol ym maes addysg 
ariannol yn fy rhanbarth 

0.000 1.190 0.700 – 
1.681 

2.86 4.05 

1=Anghytuno’n gryf, 2=Anghytuno i ryw raddau, 3=Ddim yn cytuno nac yn anghytuno, 4=Cytuno i ryw raddau, 
5=Cytuno’n gryf 
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Atodiad 6 – Nodweddion sampl athrawon (dan 

arweiniad hyfforddwr ac e-ddysgu) 

a) Nodweddion sampl arolwg athrawon 

Nodwedd Disgrifiad 

Hyd profiad addysgu 
Hyd cymedrig profiad addysgu yw 14.7 mlynedd; y modd yw 15 mlynedd. 

Y lleiafswm yw llai na blwyddyn (newydd i addysgu eleni); yr uchafswm yw 32 
flynedd. 

Hyd profiad o 

addysgu addysg 

ariannol 

Hyd cymedrig y profiad o addysgu addysg ariannol yw 4.2 flynedd. Y modd yw llai na 

blwyddyn. 

Nid oedd 1 o 5 unigolyn erioed wedi addysgu addysg ariannol o’r blaen; roedd gan 2 

o 5 lai na blwyddyn o brofiad (newydd i addysgu addysg ariannol eleni). Roedd gan 

80% 6 blynedd neu lai o brofiad o addysgu addysg ariannol. 

Cyfnodau Allweddol a 

addysgir 

Cynradd 82; Uwchradd 19 

Pynciau allweddol a 

addysgir 

Yr holl bynciau mewn lleoliad Cynradd 70; Mathemateg 29; ABCh 11; TGCh 10; 

Dinasyddiaeth 9; Gyrfaoedd 4; Astudiaethau Busnes/Economeg 4. (Roedd y 

niferoedd yn fwy na 101 oherwydd bod athrawon yn addysgu mwy nag un pwnc). 

Rhywedd Gwrywaidd 21; Benywaidd 80 

Rôl yn yr ysgol 
Uwch arweinydd 26; Arweinydd pwnc 9; Athro/athrawes 64; Cynorthwy-ydd addysgu 

2 

Consortia Addysg 

Rhanbarthol 

GwE 80; ERW 18; CAS 1; EAS 1. 

Cyfrwng Cymraeg 30; Saesneg 71 
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b) Nodweddion sampl cyfweliadau ag athrawon 

Nodwedd Athro 1 Athrawes 2 

Rhywedd Gwrywaidd Benywaidd 

Hyd profiad addysgu 26 mlynedd 8 mlynedd 

Hyd profiad o addysgu addysg ariannol 26 mlynedd 7 mlynedd 

Cyfnodau Allweddol a addysgir Blwyddyn 5 Blynyddoedd 5 a 6 

Rôl yn yr ysgol 

Cydlynydd mathemateg a 

rhifedd ac athro Blwyddyn 

5 

Yn gyfrifol am Fathemateg 

a Rhifedd ac ABCh ar 

draws Blynyddoedd 5 a 6  

Amlder cyflwyno addysg ariannol yn ystod y 12 

mis diwethaf 

Blynyddol Blynyddol 

Amlder cyfranogiad mewn dysgu proffesiynol ym 

maes addysg ariannol yn ystod y 12 mis diwethaf 

Blynyddol Dim o gwbl 

Consortia Addysg Rhanbarthol GwE GwE 

Iaith Cymraeg Cymraeg 

Dull cyflwyno Dan arweiniad hyfforddwr Dan arweiniad hyfforddwr 
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Atodiad 7 – Canlyniadau arolwg athrawon  

a) Gwybodaeth i addysgu addysg ariannol 

Pa mor wybodus ydych chi’n teimlo 

 

Gwahaniaeth 
cymedrig dan 

arweiniad 
hyfforddwr 

(n=21) 

 

Gwahaniaeth 
cymedrig e-

ddysgu 

(n=21) 

Arwyddocâd 
(gwerth-p)* 

(gwahaniaeth 

rhwng 
grwpiau) 

(n=21) 

I addysgu ystod o gysyniadau a phynciau ariannol  1.328 1.225 .585 

I ddiffinio sut beth yw gallu ariannol 1.552 1.300 .235 

I weithredu (neu ymestyn) addysg ariannol yn y cwricwlwm 1.672 1.400 .200 

1=Ddim yn wybodus o gwbl, 2=Ychydig yn wybodus, 3=Yn weddol wybodus, 4=Yn wybodus iawn, 5=Yn dra gwybodus 

*gwerthoedd-p < .05 yn dangos arwyddocâd ystadegol ar lefel hyder 95% 
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b) Sgiliau i addysgu addysg ariannol 

Pa mor fedrus ydych chi’n teimlo 

 

Gwahaniaeth 

cymedrig dan 
arweiniad 

hyfforddwr 

(n=21) 

 

Gwahaniaeth 

cymedrig e-
ddysgu 

(n=21) 

Arwyddocâd 
(gwerth-p)* 

(gwahaniaeth 
rhwng 

grwpiau) 

(n=21) 

I gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc  1.466 1.250 .311 

I asesu cynnydd pobl ifanc mewn addysg ariannol 1.379 1.175 .350 

I ddefnyddio offer ac adnoddau i ddatblygu/cyflwyno addysg 
ariannol 

1.534 1.225 .169 

1=Ddim yn fedrus o gwbl, 2=Ychydig yn fedrus, 3=Yn weddol fedrus, 4=Yn fedrus iawn, 5=Yn dra medrus 

*gwerthoedd-p < .05 yn dangos arwyddocâd ystadegol ar lefel hyder 95% 
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c) Hyder i addysgu addysg ariannol 

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo 

 

Gwahaniaeth 

cymedrig dan 
arweiniad 

hyfforddwr 

(n=21) 

 

Gwahaniaeth 

cymedrig e-
ddysgu 

(n=21) 

Arwyddocâd 
(gwerth-p)* 

(gwahaniaeth 
rhwng 

grwpiau) 

(n=21) 

I gynllunio gwersi addysg ariannol o ansawdd da i bobl ifanc 1.431 1.525 .641 

I gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc 1.345 1.400 .814 

I deilwra addysg ariannol i anghenion pobl ifanc 1.448 1.425 .920 

I asesu effeithiolrwydd addysg ariannol 1.466 1.375 .697 
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I hyrwyddo syniadau ar gyfer arfer gorau mewn ysgolion 1.431 1.300 .574 

1=Ddim yn hyderus o gwbl, 2=Ychydig yn hyderus, 3=Yn weddol hyderus, 4=Yn hyderus iawn, 5=Yn dra hyderus 

*gwerthoedd-p < .05 yn dangos arwyddocâd ystadegol ar lefel hyder 95% 
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Atodiad 8 – Effaith ansawdd yr hyfforddwr 

Mae’r tabl canlynol yn dangos cydberthnasau rhwng elfennau ansawdd canfyddedig yr 

hyfforddwr a chanlyniadau gwybodaeth, sgiliau a hyder athrawon. 

Ansawdd Canfyddedig 
yr Hyfforddwr 

Canlyniadau gwybodaeth, sgiliau a hyder athrawon 

Hyder i 
gynllunio 
gwersi 
addysg 

ariannol o 
ansawdd 

da 

Hyder i 
gyflwyno 
addysg 
ariannol 

Hyder i 
deilwra 
addysg 

ariannol i 
anghenio

n pobl 
ifanc 

Hyder i 
werthuso 
effeithiolr

wydd 
addysg 
ariannol  

Hyder i 
hyrwyddo 

arfer 
gorau 
mewn 

ysgolion 

Gwyboda
eth i 

addysgu 
ystod o 

gysyniad
au a 

phynciau 
ariannol  

Gwyboda
eth i 

ddiffinio 
sut beth 
yw gallu 
ariannol  

Gwyboda
eth i 

weithredu 
(neu 

ymestyn) 
addysg 
ariannol 

yn y 
cwricwlw

m  

Sgiliau i 
gyflwyno 
addysg 

ariannol i 
bobl ifanc 

Sgiliau i 
asesu 

cynnydd 
pobl ifanc 

mewn 
addysg 
ariannol 

Sgiliau i 
ddefnyddi

o offer/ 
adnoddau 

i 
ddatblygu
/ cyflwyno 

addysg 
ariannol  

Hyder yr 
hyfforddwr wrth 
gyflwyno dysgu 
proffesiynol 

Cydberthynas 
Pearson 

.244 .264* .196 .196 .365** .208 .274* .263* .198 .118 .182 

Arwyddocâd 
(2-gynffon) 

.065 .046 .140 .140 .005 .117 .037 .047 .137 .379 .172 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Gwybodaeth yr 
hyfforddwr am y 
pynciau yr 
ymdrinnir â nhw 

Cydberthynas 
Pearson 

.345** .353** .272* .364** .440** .301* .382** .387** .288* .205 .285* 

Arwyddocâd 
(2-gynffon) 

.008 .006 .039 .005 .001 .021 .003 .003 .028 .123 .030 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Sgiliau trefnu a 
pharatoi’r 
hyfforddwr 

Cydberthynas 
Pearson 

.298* .252 .234 .217 .348** .243 .335* .306* .243 .161 .221 

Arwyddocâd 
(2-gynffon) 

.023 .056 .078 .102 .007 .066 .010 .019 .066 .228 .096 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Gallu’r hyfforddwr 
i ysgogi ac 
ysbrydoli pobl 
eraill 

Cydberthynas 
Pearson 

.301* .317* .283* .292* .390** .239 .386** .392** .261* .201 .290* 

Arwyddocâd 
(2-gynffon) 

.021 .015 .032 .026 .002 .070 .003 .002 .048 .129 .027 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

**. Mae’r gydberthynas yn arwyddocaol ar lefel 0.01 (2-gynffon). 

*. Mae’r gydberthynas yn arwyddocaol ar lefel 0.05 (2-gynffon).  
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Atodiad 9 – Dadansoddiad atchweliad  
 Cynradd o 

gymharu 

ag 
uwchradd 

Blynyddoedd 
o brofiad 

addysgu 

Blynyddoedd 
o brofiad o 

addysgu 
addysg 
ariannol 

Rhywedd 
(Gwrywaidd 

o gymharu 
â 
benywaidd) 

Dysgu 
proffesiynol 

wedi’i 
gyflwyno’n 
dda 

Teimlo bod y 
dysgu 

proffesiynol 
yn 
ddefnyddiol 

Teimlo bod 
yr 

adnoddau’n 
ddefnyddiol 

Teimlo’n 
fwy 

medrus 

Hawdd 
cael 

ato 

Wedi ennill 
gwybodaeth/ 

sgiliau 
newydd 
 

R2 wedi’i 
addasu 

Arwyddocâd 
Model 

Hyder i 
gynllunio 

-ve -ve    +ve     .261 .000 

Hyder i 
gyflwyno 

-ve -ve       +ve  .199 .000 

Hyder i 
deilwra 

-ve -ve -ve +ve   +ve    .366 .000 

Hyder i 
werthuso 

-ve  -ve  +ve   +ve   .225 .000 

Hyder i 

hyrwyddo 

-ve  -ve   +ve     .178 .000 

Gwybodaeth 

i addysgu 

-ve  -ve    +ve    .221 .000 

Gwybodaeth 

i ddiffinio 

-ve     +ve     .179 .000 

Gwybodaeth 
i weithredu 

-ve  -ve    +ve    .295 .000 

Sgiliau i 
gyflwyno 

-ve -ve    +ve     .210 .000 

Sgiliau i 
asesu 

-ve -ve     +ve +ve  +ve .292 .000 

Sgiliau i 
ddefnyddio 

adnoddau 

-ve -ve    +ve     .204 .000 

Mae perthynas wrthdro (negyddol) rhwng y cyfnod allweddol y mae’r athro/athrawes yn ei addysgu (e.e. cynradd o gymharu ag uwchradd) a’r cynnydd mewn gwybodaeth, sgiliau a hyder o’r dysgu 

proffesiynol. Mae hyn yn golygu bod athrawon uwchradd wedi profi llai o gynnydd nag athrawon cynradd. Mae’r berthynas yn negyddol oherwydd y cod ffug a gymhwyswyd (Cynradd = 1 ac 

Uwchradd = 2) 

Mae perthynas wrthdro (negyddol) rhwng blynyddoedd o brofiad addysgu / blynyddoedd o brofiad o addysgu addysg ariannol ac enillion o ran gwybodaeth, sgiliau a hyder: po fwyaf y profiad, y lleiaf 

y cynnydd mewn gwybodaeth, sgiliau a hyder. Mae hyn yn golygu bod athrawon mwy newydd neu lai profiadol yn profi mwy o gynnydd mewn gwybodaeth, sgiliau a hyder. 

Mae menywod wedi profi cynnydd uwch mewn hyder o ran teilwra addysg ariannol i anghenion a nodweddion myfyrwyr. Mae’r berthynas yn gadarnhaol oherwydd y cod ffug a gymhwyswyd 

(Gwrywod=1 a Menywod =2). 

Mae gan yr elfennau teimlo bod y dysgu’n ddefnyddiol, teimlo bod yr adnoddau’n ddefnyddiol, teimlo’n fwy medrus, teimlo bod y  dysgu proffesiynol yn hawdd cael ato ac ennill gwybodaeth newydd 

gysylltiad cadarnhaol â chynnydd mewn rhai agweddau ar wybodaeth, sgiliau neu hyder. 
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Atodiad 10 – Gwahaniaeth rhwng athrawon 

cynradd ac uwchradd 

a) Newid mewn gwybodaeth: Cynradd o gymharu 

ag uwchradd 

Pa mor wybodus ydych chi’n teimlo 

Arwyddocâd 
(gwerth-p)* 

Gwahaniaeth 
rhwng cynradd 

ac uwchradd – 
cyn 

Arwyddocâd 
(gwerth-p)* 

Gwahaniaeth 
rhwng cynradd 

ac uwchradd – 
ar ôl 

Arwyddocâd 
(gwerth-p)* 

Gwahaniaeth 
mewn 

gwahaniaeth 
rhwng cynradd 
ac uwchradd 

I addysgu ystod o gysyniadau a phynciau ariannol  .030 .434 .007 

I ddiffinio sut beth yw gallu ariannol .031 .284 .017 

I weithredu (neu ymestyn) addysg ariannol yn y cwricwlwm .070 .042 .001 

 

b)  Newid mewn sgiliau: Cynradd o gymharu ag 

uwchradd 

Pa mor fedrus ydych chi’n teimlo 

Arwyddocâd 
(gwerth-p)* 

Gwahaniaeth 
rhwng cynradd 
ac uwchradd – 

cyn 

Arwyddocâd 
(gwerth-p)* 

Gwahaniaeth 
rhwng cynradd 
ac uwchradd – 

ar ôl 

Arwyddocâd 
(gwerth-p)* 

Gwahaniaeth 
mewn 

gwahaniaeth 

rhwng cynradd 
ac uwchradd 

I gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc  .020 .834 .022 

I asesu cynnydd pobl ifanc mewn addysg ariannol .005 .389 .002 

I ddefnyddio offer ac adnoddau i ddatblygu/cyflwyno addysg 
ariannol 

.013 .845 .022 

 

c) Newid mewn hyder: Cynradd o gymharu ag 

uwchradd 

Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo 

Arwyddocâd 
(gwerth-p)* 

Gwahaniaeth 
rhwng cynradd 
ac uwchradd – 

cyn 

Arwyddocâd 
(gwerth-p)* 

Gwahaniaeth 
rhwng cynradd 
ac uwchradd – 

ar ôl 

Arwyddocâd 
(gwerth-p)* 

Gwahaniaeth 
mewn 

gwahaniaeth 

rhwng cynradd 
ac uwchradd 

I gynllunio gwersi addysg ariannol o ansawdd da i bobl ifanc .030 .179 .003 
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I gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc .024 .399 .013 

I deilwra addysg ariannol i anghenion pobl ifanc .002 .356 .002 

I asesu effeithiolrwydd addysg ariannol .032 .222 .010 

I hyrwyddo syniadau ar gyfer arfer gorau o fewn ysgolion .170 .276 .063 

*gwerthoedd-p < .05 yn dangos arwyddocâd ystadegol ar lefel hyder 95% 
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Atodiad 11 – Dadansoddiad clwstwr 

 

Gwahaniaethau allweddol ym mhriodoleddau’r 

clystyrau  
Priodoledd Clystyrau  

(cymedrau) 

Clwstwr 1 
(n=89) 

Clwstwr 2 
(n=11 

Ers sawl blwyddyn ydych chi wedi bod yn addysgu/cynorthwyo addysgu? 
Hyd profiad addysgu 

17 mlynedd 28 mlynedd 

Ers sawl blwyddyn ydych chi wedi bod yn addysgu/cynorthwyo i gyflwyno 
addysg ariannol? 

4 blynedd 26 mlynedd 

Roedd y cwrs wedi goresgyn rhwystrau rhag hyfforddiant datblygiad 
proffesiynol parhaus/dysgu proffesiynol 

4 (cytuno) 3 (ddim yn 
cytuno nac yn 

anghytuno) 

 

Gwahaniaethau rhwng y clystyrau o ran 

gwybodaeth, sgiliau a hyder 

  

Canlyniad Gwahaniaeth mewn Gwahaniaeth 
Gwahaniaethau rhwng y Clystyrau 

(Clwstwr 1-Clwstwr 2) 

Arwyddocâd 

I gynllunio gwersi addysg ariannol o ansawdd da i bobl ifanc 0.94 0.004 

I ddefnyddio offer ac adnoddau i ddatblygu a/neu gyflwyno 
addysg ariannol i bobl ifanc 

1.13 0.108 

I gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc 0.9 0.002 

I deilwra addysg ariannol i nodweddion ac anghenion pobl 

ifanc 
0.79 0.010 

I asesu a gwerthuso effeithiolrwydd addysg ariannol ar gyfer 
pobl ifanc 

0.83 0.027 

I hyrwyddo syniadau ar gyfer arfer gorau o ran cyflwyno a 
chymorth o fewn ysgolion 

0.73 0.020 

I addysgu ystod o gysyniadau a phynciau ariannol i bobl 

ifanc 
0.61 0.011 

I ddiffinio sut beth yw gallu ariannol i bobl ifanc 0.84 0.064 

I weithredu (neu ymestyn) addysg ariannol o fewn y 
cwricwlwm yn fy lleoliad 

0.53 0.011 

I gyflwyno addysg ariannol i bobl ifanc 0.64 0.110 

I asesu cynnydd pobl ifanc mewn addysg ariannol 0.56 0.058 

Mae’n bwysig addysgu addysg ariannol 0.34 0.105 

Rwyf wedi’m hysbrydoli i addysgu addysg ariannol -0.03 0.911 

Mae’n bwysig bod dysgu proffesiynol ym maes addysg 
ariannol ar gael 

0.27 0.232 

Mae digon o gyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol 0.09 0.847 
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Atodiad 12 – Sampl rhanddeiliaid 

Mae’r tabl hwn yn dangos y rhanddeiliaid a gynhwyswyd yn y cyfweliadau. 

Cyfranogwr Rôl/Swydd 

P1 Pennaeth Dysgu Proffesiynol ac Arweinyddiaeth, Llywodraeth Cymru 

P2 Rhanddeiliad Consortiwm Addysg Rhanbarthol 

P3 Rhanddeiliad Consortiwm Addysg Rhanbarthol 

P4 Hyfforddwr Young Enterprise 

P5 Gwasanaeth Arian a Phensiynau 

P6 Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau, Young Enterprise 

P7 Rheolwr Prosiect Braenaru Cymru, Young Enterprise 

 

 

 


