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Rhestr termau

Acronym / Gair allweddol
AAA
AB
ADA
ADY
BTEC
CBAC
CC
CDG
CydAAA
DDAG
DPP
JCQ
TGAU
THS
UCD
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Diffiniad
Anghenion Addysgol Arbennig
Addysg Bellach
Asesiad Di-arholiad
Anghenion Dysgu Ychwanegol
Cyngor Addysg Busnes a Thechnoleg
Cyd-bwyllgor Addysg Cymru: WJEC CBAC Cyfyngedig (Corff dyfarnu)
Cymwysterau Cymru
Graddau a Bennir gan Ganolfan
Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig
Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni Llywodraeth Cymru
Datblygiad Proffesiynol Parhaus
Y Cydgyngor Cymwysterau
Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd
Y Dystysgrif Her Sgiliau
Uned Cyfeirio Disgyblion

2.

Cyflwyniad

2.1. Cefndir i’r prosiect
2.1.1. Aflonyddu ar addysgu a dysgu oherwydd pandemig COVID-19
O ganlyniad i bandemig byd-eang COVID-19, mae dysgwyr yng Nghymru wedi dioddef
aflonyddwch sylweddol ar eu haddysgu a'u dysgu ers mis Mawrth 2020. I grynhoi:
•

Roedd ysgolion a cholegau ar gau i bob dysgwr, ac eithrio'r rhai yr ystyriwyd eu
bod yn agored i niwed neu yr oedd eu rhieni'n weithwyr allweddol, rhwng mis
Mawrth a mis Mehefin 2020.

•

Aflonyddwyd ar rai dysgwyr rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2020 oherwydd
cyfyngiadau symud rhanbarthol neu leol neu achosion o COVID-19 a nodwyd o
fewn eu carfan neu 'swigen ddysgu', gan arwain at gyfnod o hunan-ynysu
gofynnol.

•

Roedd ysgolion a cholegau ar gau i bob dysgwr, ac eithrio'r rhai yr ystyriwyd eu
bod yn agored i niwed neu yr oedd eu rhieni'n weithwyr allweddol, o 4 Ionawr
2021. Ni ddechreuodd llawer o ddysgwyr a oedd i fod i gwblhau cymwysterau
yn haf 2021 ddychwelyd i addysg wyneb yn wyneb tan ganol mis Mawrth 2021.

2.1.2. Asesiadau haf 2021: Cymwysterau Cyffredinol1
Arweiniodd yr aflonyddwch hwn ar addysgu a dysgu, ynghyd â'r ansicrwydd parhaus
ynghylch lledaeniad y feirws a dichonoldeb cysylltiedig cynnal arholiadau yn haf 2021, at
Weinidog Addysg Llywodraeth Cymru i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig ar 20 Ionawr
2021. Roedd y polisi'n nodi y byddai cymwysterau dysgwyr a oedd yn cwblhau
cymwysterau TGAU, UG neu Safon Uwch cymeradwy yn haf 2021 yn cael eu dyfarnu drwy
fodel gradd a bennir gan ganolfan (CDG). Penderfynodd Cymwysterau Cymru
reoleiddio'r cymwysterau hyn yn unol â'r bwriad polisi hwn.
Oherwydd yr amrywiaeth mewn addysgu a dysgu ar draws canolfannau a'r anawsterau
posibl wrth gyflwyno asesiadau safonedig fel arholiadau i garfan genedlaethol yn ystod
y pandemig, nododd y polisi y byddai gan ganolfannau'r hyblygrwydd i bennu graddau
yn seiliedig ar eu dull asesu eu hunain yn hytrach na bod dysgwyr yn cwblhau asesiadau
safonedig. Yn rhan o'r broses sicrhau ansawdd, byddai canolfannau'n cyflwyno eu dull
asesu arfaethedig i'r corff dyfarnu, WJEC-CBAC (CBAC). Byddai CBAC yn cynhyrchu
hyfforddiant, canllawiau, papurau blaenorol wedi'u haddasu, a fframweithiau asesu
cymwysterau i helpu canolfannau i gwblhau asesiadau a dyfarnu graddau. Er y byddai
Mae Cymwysterau Cyffredinol yn cynnwys TGAU, Safon Uwch Gyfrannol, Safon Uwch, a Bagloriaeth
Cymru.
2
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prosesau sicrhau ansawdd yn cael eu rhoi ar waith, ni fyddai CBAC yn newid y graddau
eu hunain. Gofynnwyd i’r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni weithio gyda Cymwysterau
Cymru a CBAC i ddatblygu a gosod y Fframwaith Asesu a'r prosesau sicrhau ansawdd.
Ar 9 Chwefror 2021, cadarnhaodd Cymwysterau Cymru y byddai cymwysterau'r
Dystysgrif Her Sgiliau (THS)(Bagloriaeth Cymru) hefyd yn cael eu dyfarnu drwy raddau a
bennir gan ganolfan.

2.1.3. Asesiadau haf 2021: Cymwysterau Galwedigaethol
Mae llawer o gymwysterau galwedigaethol sy’n cael eu sefyll yng Nghymru hefyd yn cael
eu sefyll gan ddysgwyr yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. O ganlyniad, gweithiodd
Cymwysterau Cymru yn agos gyda'r rheolyddion yn y gwledydd hyn i gytuno ar ddull o
ddyfarnu'r cymwysterau hyn. Er cysondeb, sicrhaodd Cymwysterau Cymru hefyd fod y
cymwysterau galwedigaethol hynny sydd ar gael yng Nghymru yn unig, megis Sgiliau
Hanfodol a'r rhai mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant, yn cael eu dyfarnu
mewn ffordd debyg. Cyhoeddwyd y dull hwn ar 25 Chwefror 2021.
Roedd y dull yn amrywio ychydig gan ddibynnu ar y math o gymhwyster galwedigaethol.
I grynhoi:
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•

I ddysgwyr a gymerodd gymwysterau tebyg i Safon Uwch neu TGAU, megis
BTEC2, Dyfarniadau Galwedigaethol CBAC, Tystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol
neu'r cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
newydd, dyfarnwyd gradd a bennwyd gan ganolfan yn seiliedig ar ystod o
wybodaeth asesu.

•

Mae rhai cymwysterau’n cefnogi dilyniant i astudio pellach neu gyflogaeth ond
nid ydynt yn debyg i gymwysterau TGAU na Safon Uwch. Parhaodd arholiadau
ac asesiadau ar gyfer y cymwysterau hyn lle bu'n ddiogel gwneud hynny, naill ai
o bell neu wyneb yn wyneb. Os nad oedd dysgwyr yn gallu sefyll yr asesiad pan
oedd angen iddynt wneud hynny, roedd trefniadau amgen ar gael er mwyn rhoi
pob cyfle iddynt symud ymlaen. Er enghraifft, roedd asesiadau ar gyfer
cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn parhau i fod ar gael, ond pe na bai
dysgwyr yn gallu sefyll yr asesiadau oherwydd effaith COVID-19, roedd
canolfannau'n gallu rhoi gradd iddynt yn seiliedig ar eu barn am y dystiolaeth a
oedd ar gael.

•

Roedd angen i ddysgwyr a gymerodd gymhwyster a oedd yn gofyn iddynt
arddangos sgiliau ymarferol, megis gwaith plymwr, adeiladu, y celfyddydau
perfformio neu drin gwallt, gael eu hasesu ar eu sgiliau ymarferol er mwyn
cyflawni eu cymhwyster. Parhaodd asesiadau fel arfer, gan ddefnyddio'r
addasiadau, lle bu hynny'n bosibl ac yn unol â chanllawiau gweithredol
Llywodraeth Cymru.

Mae BTEC yn frand o gymhwyster galwedigaethol a gynigir gan Pearson.

2.2. Gofynion yr ymchwil
Roedd Cymwysterau Cymru yn awyddus i archwilio canfyddiadau a phrofiadau athrawon,
darlithwyr a phenaethiaid canolfannau a oedd yn ymwneud â gwneud neu oruchwylio
penderfyniadau graddio. Felly comisiynodd Cymwysterau Cymru brosiect ymchwil dau
gam, yn cynnwys:
•

Arolwg ar-lein o'r rhai a oedd yn ymwneud â phenderfyniadau graddio ar gyfer
cymwysterau i'w dyfarnu yn ystod haf 2021; a

•

Chyfweliadau lled-strwythuredig dilynol â 30 o ymatebwyr i archwilio eu barn yn
fanylach.

2.2.1. Amcanion yr ymchwil
Nod yr ymchwil oedd helpu Cymwysterau Cymru, a'r system addysg ehangach, i ddeall
cymaint â phosibl am y broses o ddyfarnu graddau a bennir gan ganolfan a'r hyn y gellir
ei ddysgu ohoni.
Roedd yr amcanion ymchwil penodol yn cynnwys archwilio barn staff y ganolfan am:
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•

Ba dystiolaeth a ystyriwyd wrth lunio barn a pham; faint o asesiadau yr oedd
angen i ddysgwyr eu cwblhau yng ngwanwyn/haf 2021 er mwyn dyfarnu gradd
a bennir gan ganolfan ac a ystyriwyd bod hyn yn briodol; ac a oedd unrhyw fath
o dystiolaeth y byddai athrawon neu ddarlithwyr wedi hoffi ei defnyddio ond nad
oeddent yn gallu ei defnyddio.

•

Sut roedd athrawon neu ddarlithwyr mewn canolfannau yn gweithio gyda'i
gilydd i bennu graddau ac a oeddent yn wynebu unrhyw heriau yn ystod y
trafodaethau hyn; a oeddent yn cydweithio â chanolfannau eraill i drafod graddio
neu safoni graddau; a pha mor hylaw ac effeithiol oedd y broses safoni mewnol.

•

Pa mor hylaw oedd y broses o bennu'r graddau ac a oedd unrhyw effaith ar les
personol; pa mor hylaw oedd goruchwylio'r broses o bennu graddau; ac a oedd
unrhyw bwysau o ffynonellau allanol a pha effaith a gafodd hyn.

•

Pa mor glir, effeithiol a defnyddiol oedd y disgrifwyr gradd; a sut y canfu
athrawon a darlithwyr y broses o ddyfarnu barn academaidd gyfannol yn
seiliedig ar y disgrifwyr gradd hyn.

•

Pa mor ddefnyddiol ac effeithiol oedd yr hyfforddiant a'r arweiniad a ddarparwyd
gan Cymwysterau Cymru a CBAC; a oedd canolfannau'n darparu hyfforddiant a
chymorth ychwanegol i staff addysgu; a oedd bylchau yn yr hyfforddiant a'r
arweiniad a ddarparwyd; a oedd athrawon, darlithwyr a chanolfannau yn glir
ynghylch eu rolau a'u cyfrifoldebau drwy gydol y broses.

•

Pa mor hyderus yr oedd athrawon, darlithwyr a chanolfannau yn teimlo am y
graddau yr oeddent yn eu dyfarnu; sut oedd y graddau hyn yn cymharu â'r
graddau a ragwelwyd ar gyfer ceisiadau prifysgol ac a oeddent yn cael
ymdeimlad bod dysgwyr yn disgwyl y byddai eu gradd derfynol yn adlewyrchu'r

radd a ragwelwyd iddynt; pa mor hyderus oedd penaethiaid canolfan fod y
graddau'n deg ac yn rhydd o ragfarn o fewn eu canolfan ac ar draws canolfannau
eraill.
•

A oedd y dull gweithredu o fantais neu anfantais i rai dysgwyr yn fwy nag eraill
ac, os felly, sut.

•

Profiadau a chanfyddiadau o effeithiolrwydd y broses sicrhau ansawdd allanol.

•

Yr hyn a weithiodd yn dda a pha wersi y gellir eu dysgu, yn enwedig mewn
perthynas â rhinweddau a heriau posibl dull gweithredu o'r fath wrth ystyried sut
y gellid cynllunio cymwysterau yn y dyfodol i gefnogi'r Cwricwlwm newydd i
Gymru; sut y byddai staff canolfan yn hoffi gweld asesiadau athrawon yn cael eu
defnyddio yn y dyfodol; sut olwg ddylai fod ar brosesau sicrhau ansawdd
asesiadau athrawon yn y dyfodol; a sut y gellid gwella prosesau graddau a bennir
gan y ganolfan.

2.3. Methodoleg
Fel y nodwyd, roedd yr ymchwil yn cynnwys arolwg ar-lein a 30 o gyfweliadau manwl.

2.3.1. Yr arolwg ar-lein
Gwahoddwyd yr holl staff canolfan a fu'n ymwneud â graddio yn haf 2021 i gymryd rhan
yn yr arolwg ar-lein. Ceir copi o'r arolwg yn yr atodiad.
Cynlluniodd ORS yr arolwg ar-lein mewn partneriaeth â Cymwysterau Cymru. Roedd ar
agor rhwng 14 Medi ac 8 Hydref 2021. Cylchredodd Tîm Cysylltiadau Allanol
Cymwysterau Cymru y ddolen i'r arolwg i swyddogion arholiadau ym mhob canolfan
gymwys, gan ofyn iddynt ei chylchredeg i'r holl staff perthnasol yn eu canolfannau.
Cefnogwyd y gweithgaredd hwn gan ymgyrch gyfathrebu ehangach a oedd yn cynnwys
rhannu dolenni i'r arolwg drwy negeseuon cyfryngau cymdeithasol, cylchlythyr
Cymwysterau Cymru, y Llechen, a chylchlythyr addysg a hyfforddiant Llywodraeth Cymru,
Dysg.
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Cafodd ORS ychydig o dan 400 o ymatebion i'r arolwg, gyda nifer dda o wahanol rolau
a chyfrifoldebau. Fodd bynnag, gan mai methodoleg hunan-ddethol oedd hon, ni ellir
ystyried bod y sampl yn cynrychioli'r holl staff ar draws pob canolfan yng Nghymru.
Roedd yr arolwg yn cynnwys cwestiynau hidlo i arwain pobl ynghylch a oeddent yn
gymwys i gymryd rhan a gwiriwyd y set ddata ar gyfer ymatebion dyblyg a allai ystumio'r
canfyddiadau o bosibl, ond ni chanfuwyd yr un ohonynt. Mae proffil llawn o'r ymatebwyr
ar gael yn atodiad 1.
Fel sy'n nodweddiadol mewn ymarfer hunan-gwblhau, anwybyddodd rhai ymatebwyr
gwestiynau penodol neu ni wnaethant orffen yr arolwg. Penderfynwyd cynnwys
ymatebion rhannol yn y dadansoddiad pe bai ymatebwyr wedi cwblhau o leiaf y cwestiwn
llawn cyntaf ar yr arolwg. Mae hyn yn golygu nad yw maint y sampl yn gyson drwy’r holl
adroddiad ac mae'n disgyn ychydig tuag at ddiwedd yr arolwg. Cymerodd yr holiadur 22
munud ar gyfartaledd i'w gwblhau. Cydnabuwyd ar ddechrau'r prosiect fod hyn yn
weddol hir, ond teimlwyd bod angen cynnwys yr holl ddeunydd. Nid oedd ein
dadansoddiad o'r ymatebion yn nodi bod gan unrhyw gwestiynau unigol gyfraddau
gollwng uchel.
Pan ofynnwyd iddynt, cadarnhaodd yr holl ymatebwyr i'r arolwg pa fath o ganolfan yr
oeddent yn gweithio ynddi. Roedd ychydig dros dri o bob pedwar (77%) mewn ysgolion
uwchradd a gynhelir (gan gynnwys y chweched dosbarth). Roedd 11 y cant mewn
colegau Addysg Bellach (AB), ac roedd 8% mewn ysgolion annibynnol. Ychydig iawn o
ymatebwyr a oedd yn gweithio mewn mathau eraill o ganolfan, megis Unedau Cyfeirio
Disgyblion, canolfannau dysgu oedolion, neu ysgolion arbennig a gynhelir.
Math o ysgol
Ysgol uwchradd a gynhelir (gan gynnwys y chweched dosbarth)
Coleg Addysg Bellach (AB)
Ysgol annibynnol
Uned Cyfeirio Disgyblion
Arall
CYFANSWM

Nifer yr ymatebwyr
304
42
32
8
9
395

Roedd gan ymatebwyr amrywiaeth o wahanol rolau swyddi. Penaethiaid Adran oedd
45% o'r sampl, ac roedd un o bob tri (33%) yn disgrifio eu hunain fel athrawon neu
ddarlithwyr.
Rôl Swydd
Pennaeth Adran
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran
Pennaeth Canolfan
Pennaeth chweched dosbarth
Arweinydd Cyfnod Allweddol
Swyddog / Rheolwr Arholiadau
Cydlynydd AAA/arbenigwr AAA neu ADY arall
6

Nifer yr ymatebwyr
178
129
31
26
10
6
5
4
2

Arall
Heb ateb
CYFANSWM

2
2
395

Dywedodd ychydig dros draean o'r ymatebwyr (36%) fod ganddynt dros 20 mlynedd o
brofiad addysgu. Roedd gan tua chwarter (26%) rhwng 11 ac 20 mlynedd o brofiad.
Hyd yr amser addysgu
Llai na 2 flynedd
2- 5 mlynedd
6 – 10 mlynedd
11 – 20 mlynedd
Dros 20 mlynedd
Heb ateb
CYFANSWM

Nifer yr ymatebwyr
2
14
54
101
141
83
395

Dywedodd cyfrannau tebyg o ymatebwyr eu bod yn ymwneud â graddio a safoni ar gyfer
TGAU, Safon UG a Safon Uwch, er bod llai yn dweud eu bod yn ymwneud â safoni sy’n
berthynol i raddio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol.
Lefel pwnc
TGAU
Safon UG
Safon Uwch
Galwedigaethol

Cymryd rhan mewn
Graddio
325
225
229
92

Cymryd rhan mewn Safoni
318
212
219
69

Gofynnwyd i'r ymatebwyr ble'r oeddent yn gweithio. Cwestiwn dewisol oedd hwn, felly
nid ymatebodd pawb. Fodd bynnag, cafwyd amrywiaeth dda o ymatebion o bob rhan o
Gymru.
Rhanbarth
Canol y De (Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda
Cynon Taf, a Bro Morgannwg)
Y De-ddwyrain (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, a
Thorfaen)
Y Gorllewin (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir
Benfro, Powys, ac Abertawe)
Y Gogledd (Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, a
Wrecsam)
Heb ateb
CYFANSWM
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Nifer yr ymatebwyr
91
53
98
67
86
395

2.3.2. Y cyfweliadau
Cynhaliodd ymchwilwyr ORS gyfanswm o 30 o gyfweliadau manwl dilynol. Mae copi o'r
canllaw pwnc sy'n rhestru cwestiynau'r cyfweliad wedi'i gynnwys yn yr atodiad. Roedd y
rhan fwyaf o’r cwestiynau hyn yn cyfeirio'n ôl at ymatebion arolwg y cyfweleion ac yn eu
harchwilio'n fanylach, er bod rhai cwestiynau cyfweliad heb eu cynnwys yn yr arolwg, ac
i'r gwrthwyneb.
Cynhaliwyd 25 o gyfweliadau yn Saesneg, a chynhaliwyd pump yn Gymraeg, i adlewyrchu
cyfrannau ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg yng Nghymru. Cymerodd pob cyfweliad
ryw awr ac fe'i cynhaliwyd dros Microsoft Teams neu'r ffôn.
Roedd y sampl cyfweliad yn cynnwys cyfrannau cymharol gyfartal o gyfweleion o bob
rhan o gonsortia addysg Cymru. Roedd rolau’r rhai y cyfwelwyd â hwy yn amrywio, a hyd
eu gyrfaoedd hefyd.
Roedd 24 o gyfweleion yn gweithio mewn ysgolion uwchradd a gynhelir; roedd dau yn
cael eu cyflogi gan ysgolion annibynnol; ac roedd pedwar mewn Colegau Addysg Bellach
(AB). Roedd y niferoedd hyn yn seiliedig yn fras ar y cyfrannau presennol o'r mathau hyn
o ganolfannau yng Nghymru.

2.3.3. Ystyriaethau moesegol
Fel y dengys yr adroddiad hwn, roedd proses raddio 2021 yn heriol i staff canolfan. Felly,
roedd ORS a Cymwysterau Cymru yn rhagweld y gallai rhai staff ei chael yn emosiynol
trafod eu profiadau ohoni.
Er mwyn lliniaru hyn, darparodd ORS wybodaeth fanwl am y prosiect ac am y cyfweliad
cyn recriwtio cyfweleion. Roedd hyn yn helpu i sicrhau bod darpar gyfweleion yn deall
cylch gwaith y prosiect, a'r meysydd pwnc a fyddai'n cael eu trafod yn y cyfweliad.
Pwysleisiodd ymchwilwyr ORS hefyd yn ystod y cam cyn recriwtio ac ar ddechrau pob
cyfweliad nad oedd yn rhaid i gyfweleion ateb pob cwestiwn.

2.3.4. Cryfderau a chyfyngiadau'r ymchwil
Prif gryfderau'r ymchwil yw:
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•

Casglodd y dull cymysg gymysgedd o ddata meintiol ac ansoddol sy'n rhoi
cipolwg manwl ar farn staff canolfannau ar broses raddio 2021 a threfniadau
asesu 2022.

•

Cynhaliwyd yr ymchwil ar adeg ganolog i ganolfannau yng Nghymru o ran statws
pandemig COVID-19 a'i effaith ar ddarparu addysgu a dysgu. Bydd y
canfyddiadau'n ddefnyddiol ar gyfer gwerthuso dull graddau a bennir gan
ganolfan 2021.

•

Roedd yr arolwg ar-lein yn agored i weithwyr addysg proffesiynol ym mhob
canolfan a oedd yn graddio ar gyfer cymwysterau academaidd a galwedigaethol

ledled Cymru. Cynhaliwyd cyfweliadau gyda staff o gymysgedd o'r prif fathau o
ganolfan ledled Cymru. Er nad yw'r canfyddiadau'n cynrychioli pob canolfan yng
Nghymru, maent yn cyfleu amrywiaeth eang o safbwyntiau o wahanol fathau o
ganolfan ledled y wlad.
Prif gyfyngiadau'r ymchwil yw:
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•

Cylchredwyd yr arolwg ar-lein i bob canolfan a oedd yn ymwneud â graddio ac
fe’i cyhoeddwyd yn briodol. Fodd bynnag, roedd cyfranogiad yn wirfoddol ac yn
hunan-ddethol sy'n golygu y gallai rhai grwpiau gael eu cynrychioli'n llai nag
eraill.

•

Nid oes gan Cymwysterau Cymru gyfeiriad e-bost uniongyrchol ar gyfer yr holl
staff cymwys sy'n golygu bod gwahoddiadau i gymryd rhan yn anuniongyrchol
drwy ganolfannau a allai fod wedi arwain at rywfaint o anghydraddoldeb o ran
mynediad. Mae'n bosibl na chafodd pob aelod o staff wahoddiad e-bost yn
ystod cyfnod y gwaith maes.

•

Roedd rhai a ymatebodd i'r arolwg yn dod o'r un ganolfan. Roedd y dulliau asesu
yn amrywio ar lefel canolfan. Gall hyn olygu bod data'r arolwg yn sensitif i
gydbwysedd ymatebwyr o wahanol ganolfannau.

•

Gofynnwyd i ymatebwyr gwblhau'r arolwg ar gyfer pob pwnc yr oeddent wedi
graddio ar ei gyfer, ond dewisodd y rhan fwyaf beidio, a chwblhau'r arolwg ar
gyfer un pwnc yn unig, sef TGAU, UG neu Safon Uwch fel arfer. Gall hyn olygu
bod y rhai sy'n ymwneud â graddio cymwysterau galwedigaethol yn cael eu
tangynrychioli yn yr arolwg. Am y rheswm hwn, nid yw'r drafodaeth ar
ganfyddiadau allweddol yn ceisio tynnu sylw at unrhyw wahaniaethau mewn
safbwyntiau rhwng y rhai sy'n ymwneud â graddio cymwysterau academaidd a
chymwysterau galwedigaethol yn ystod y broses graddau a bennir gan y
ganolfan.

•

Cynhaliwyd 30 o gyfweliadau a oedd yn cynnwys amrywiaeth o staff canolfan o
wahanol fathau o leoliadau ledled Cymru. Fodd bynnag, ni ellir cymryd bod eu
barn yn cynrychioli barn holl staff y canolfannau ledled Cymru. Cwblhaodd
cyfweleion gwestiwn "ie/na" ar ddiwedd yr arolwg i nodi a fyddent yn barod i
gymryd rhan mewn cyfweliad. Felly, mae'r sampl cyfweliad ond yn cynnwys y rhai
sy'n barod i drafod eu profiadau, ac nid y rhai a allai fod yn fwy tawedog.

•

Mae'r safbwyntiau a'r canfyddiadau a adlewyrchir yn yr adroddiad hwn yn
adlewyrchu barn staff canolfan a gymerodd ran yn yr arolwg a chyfweliadau
manwl yn unig. Nid yw ORS wedi gwirio eu cywirdeb ffeithiol yn llawn, felly
gallant gynnwys camsyniadau. Gan nad oedd y rhan fwyaf o staff yn ymwneud
yn uniongyrchol â'r broses o benderfynu ar y polisi, ni fydd llawer o’r cyfranogwyr
wedi llwyr werthfawrogi pob agwedd ar bolisi perthnasol neu heriau cyflwyno
dull graddio a bennir gan ganolfan o dan yr amgylchiadau.

2.3.5. Gair am yr adroddiad
Mae'r adroddiad yn amlinellu canfyddiadau allweddol yr arolwg a'r cyfweliadau manwl.
Ym mhob adran, cyflwynir data'r arolwg mewn siart neu dabl, gydag esboniad naratif byr
o'r data o dan bob un. Yna caiff themâu a dyfyniadau allweddol o'r cyfweliadau eu
hamlinellu a'u trafod. Efallai na fydd y canrannau yn y siartiau yn gwneud 100% oherwydd
talgrynnu.

10

3.

Prif Ganfyddiadau

3.1. Casglu tystiolaeth asesu
3.1.1. Defnyddio asesiadau a thystiolaeth
Er mwyn gwneud asesiadau graddio, roedd angen i athrawon gasglu tystiolaeth i gefnogi
eu penderfyniadau. Yn unol â hynny, gofynnwyd amrywiaeth o gwestiynau i ymatebwyr
yr arolwg a chyfweleion am faint a math y dystiolaeth yr oeddent yn ei defnyddio i wneud
penderfyniadau graddio ar gyfer cymwysterau penodol.

3.1.1.1. Faint o asesiadau ychwanegol a drefnwyd ar gyfer graddio?
Yn gyntaf, gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg faint o asesiadau a drefnwyd er mwyn llunio
barn am raddio cymwysterau penodol, yn ogystal â'r asesiadau a oedd eisoes wedi'u
cynllunio.
Ffigur 1: Nifer yr asesiadau ychwanegol a drefnwyd at ddiben graddio

Sawl asesiad ychwanegol a drefnwyd at ddiben graddio?

0 i 2 asesiad
15%

3 i 5 asesiad
48%

6 i 10 asesiad
28%

11+
8%

Ymateb
heb fod yn
rhifol
1%

Sail = 373 o ymatebwyr

Rhoddodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr (76%) ateb rhwng tri a deg. Dywedodd bron pob
un o'r rhai a gymerodd ran yn yr arolwg (95%) eu bod wedi defnyddio'r holl asesiadau
yr oeddent wedi'u gosod fel tystiolaeth ar gyfer eu dyfarniadau graddio. Roedd dau o
bob pump (40%) hefyd yn defnyddio tystiolaeth o asesiadau eraill nad oeddent wedi'u
bwriadu'n wreiddiol i lywio dyfarniadau graddio. Wrth ddehongli'r ffigurau hyn, dylid
cofio y gallai'r asesiadau a ddefnyddiwyd fod wedi amrywio'n sylweddol o ran hyd.
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3.1.1.2. A oedd canolfannau'n defnyddio'r un asesiadau neu asesiadau
gwahanol ar gyfer pob dysgwr?
Dewisodd mwyafrif helaeth yr ymatebwyr i'r arolwg (93%) yr un asesiadau ar gyfer pob
dysgwr gyda dim ond 7% o ymatebwyr yn dweud eu bod wedi dewis gwahanol asesiadau
ar gyfer gwahanol ddysgwyr.
Adlewyrchwyd y patrwm hwn yn y cyfweliadau manwl, lle gofynnwyd i'r cyfweleion
drafod pam eu bod wedi defnyddio'r un asesiadau neu asesiadau gwahanol ar gyfer pob
dysgwr. Y rheswm mwyaf cyffredin a roddwyd dros ddefnyddio'r un asesiadau ar gyfer
pob dysgwr oedd sicrhau tegwch a chysondeb. Ychwanegodd rhai y byddai'r dull hwn
yn helpu i baratoi dysgwyr ar gyfer dysgu pellach.
"Dim ond i gael y lefel yna o gysondeb - dyna fyddai'r disgwyliad, pe bydden nhw wedi mynd i
arholiad allanol, felly roedden ni eisiau cadw eu profiad o TGAU a Safon Uwch mor realistig â
phosib [ar gyfer] pan gyrhaeddon nhw... Safon Uwch... neu’r brifysgol"
Pennaeth Adran

Ychwanegodd eraill eu bod yn dewis yr un asesiadau ar gyfer pob dysgwr oherwydd eu
bod am leihau'r achos dros apeliadau, yn ogystal â sicrhau tegwch a chysondeb.
Dywedodd rhai cyfweleion eu bod yn defnyddio'r un asesiadau ar gyfer pob dysgwr
oherwydd bod y corff dyfarnu wedi dweud bod hynny’n ofynnol ganddo. Roedd hyn yn
adlewyrchu thema gyffredin drwy gydol y cyfweliadau, lle'r oedd canolfannau weithiau'n
amharod i wyro oddi wrth ganllawiau cyrff dyfarnu drwy bryderon am sicrhau ansawdd
allanol.
"Oherwydd bod y bwrdd arholi yn gofyn am yr un asesiadau ar gyfer pob dysgwr. Pam ydw i'n
mynd i'w ailfeddwl? Mae'r bwrdd arholi eisiau hyn, dwi'n mynd i wneud beth sydd ei eisiau ar y
bwrdd arholi"
Pennaeth Adran

Gall hyn adlewyrchu camddealltwriaeth; er bod CBAC wedi darparu canllawiau ar sut y
dylai canolfannau weithredu proses raddio deg, nid oedd y canllawiau'n nodi bod yn
rhaid i bob dysgwr gwblhau'r un asesiad.
Dywedodd un cyfwelai, er bod y corff dyfarnu wedi awgrymu y gallai canolfannau
ddefnyddio eu barn eu hunain wrth ddewis asesiadau, fod arnynt ofn gwneud hynny
rhag ofn y byddai unrhyw sgil-effaith.
"Ein hofn ni o beidio â bod eisiau gwyro oddi wrth y sgript, ond y sgript a ddaeth ganddyn nhw. Eu
harweiniad oedd, 'Gallwch wneud yr hyn sy'n gweithio yn eich ysgol'. Nid oes neb yn credu hynny
mewn ysgolion. Pan fyddwch yn dysgu hynny gan awdurdod, fel bwrdd arholi, nid ydych yn ei
gredu, oherwydd mae arnoch ofn gwyro rhag ofn y cewch chi eich dal"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Dywedodd cyfwelai arall ei fod yn defnyddio'r un asesiadau ar gyfer pob dysgwr am nad
oedd am orlwytho staff gyda faint o dystiolaeth y byddai ei hangen arnynt i raddio.
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"Doedden ni ddim am orlwytho staff... Ni chynhyrchodd y rhan fwyaf o bobl fwy na naw neu ddeg
darn o dystiolaeth ar gyfer y graddau hynny... Roedd yn rhaid ei lledaenu dros amrywiaeth o
ddarnau"
Pennaeth Adran

Eglurodd rhai cyfweleion hefyd, er eu bod yn defnyddio'r un asesiadau yn gyffredinol,
fod yn rhaid iddynt wneud darpariaethau amgen i rai dysgwyr. Yn gyffredinol, roedd hyn
yn golygu y byddai athrawon yn darparu'r un asesiadau iddynt ond yn ystyried gwahanol
fathau o dystiolaeth mewn rhai amgylchiadau, megis pan fyddai dysgwr wedi colli
asesiad neu gyfnod sylweddol o amser yn yr ysgol oherwydd COVID-19.

3.1.1.3. Sut wnaeth canolfannau ddefnyddio papurau neu dasgau asesu
blaenorol?
Gofynnodd yr arolwg ar-lein i ymatebwyr am eu dull o ddefnyddio papurau a thasgau
asesu blaenorol.
Ffigur 2: Dull o ddefnyddio papurau/tasgau asesu blaenorol

Beth oedd eich dull o ddefnyddio papurau/tasgau asesu blaenorol?
Defnyddio papurau/tasgau asesu blaenorol a
ddarparwyd yn benodol ar gyfer haf 2021

52%

Defnyddio papurau arholiad/tasgau asesu
blaenorol a gwneud addasiadau

32%

Defnyddio papurau arholiad/tasgau asesu
blaenorol heb eu haddasu

31%

Defnyddio papurau/tasgau asesu blaenorol a
ddarparwyd gan CBAC/y corff dyfarnu ond
gwneud addasiadau pellach
Dibynnu’n llwyr ar ein hasesiadau ein hunain

27%

1%

Sail = 376 o ymatebwyr

Dywedodd dros hanner yr ymatebwyr eu bod wedi defnyddio'r papurau/tasgau asesu
blaenorol wedi’u haddasu a ddarparwyd gan CBAC/y corff dyfarnu i wneud
penderfyniadau graddio ar gyfer haf 2021.
Dywedodd ychydig o dan draean (32%) o'r ymatebwyr eu bod wedi defnyddio papurau
arholiad neu asesiadau o flynyddoedd blaenorol a gwneud eu haddasiadau eu hunain
iddynt tra bod cyfran debyg (31%) wedi defnyddio papurau heb addasiadau. Roedd tua
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chwarter (27%) wedi defnyddio'r tasgau asesu a ddarparwyd gan y cyrff dyfarnu ar ôl eu
haddasu ymhellach ar gyfer eu dysgwyr eu hunain.

3.1.1.4. A wnaeth canolfannau ddefnyddio unrhyw fathau eraill o dystiolaeth
ar gyfer graddio?
Gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg a oedd unrhyw fathau eraill o dystiolaeth a oedd yn
bwysig yn eu penderfyniadau graddio.
Ffigur 3: Mathau eraill o dystiolaeth a oedd yn bwysig mewn penderfyniadau graddio

A oedd unrhyw fathau eraill o dystiolaeth a oedd yn bwysig?

Papurau blaenorol a chynllun marcio gan
CBAC neu gorff dyfarnu arall

5%

Perfformiad blaenorol y disgybl a
graddau/tystiolaeth o flynyddoedd blaenorol

4%

Profion dosbarth/ffug arholiadau mewnol

3%

Gwaith dosbarth/gwaith cartref

3%

Asesiadau/ADA (Asesiad Di-arholiad)

3%

Disgyblion yn gweld a dysgu papurau
blaenorol a chynlluniau marcio CBAC

2%

Gwaith cwrs/traethodau
Arholiadau/ffug arholiadau 2020

Arall

1%
1%

3%

Sail = 395 o ymatebwyr

Ni soniodd dros hanner (55%) am fath arall o dystiolaeth. Mae hyn yn awgrymu nad
oeddent yn ystyried unrhyw dystiolaeth ychwanegol wrth wneud eu penderfyniad.
O'r rhai a ddywedodd eu bod yn defnyddio mathau eraill o dystiolaeth, yr ymatebion
mwyaf cyffredin oedd 'papurau blaenorol a chynlluniau marcio gan CBAC neu gorff
dyfarnu arall' (5%) a ‘pherfformiad blaenorol disgyblion a graddau/olrhain
perfformiad/tystiolaeth o flynyddoedd blaenorol' (4%).
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3.1.1.5. I ba raddau y mae'r dystiolaeth a gasglwyd yn cefnogi dysgu pellach?
Gofynnwyd cwestiwn dilynol i ymatebwyr yr arolwg ynghylch i ba raddau yr oedd y
dystiolaeth a gasglwyd i gefnogi dyfarniadau graddio hefyd yn helpu i gefnogi dysgu.
Ffigur 4: A oedd y dystiolaeth a gasglwyd i gefnogi’r graddio hefyd yn cefnogi dysgu pellach?

A helpodd y dystiolaeth a gasglwyd i gefnogi dysgu pellach?
Anghytuno'n gryf,
6%

Tueddu i
anghytuno,…

Ddim yn siwr, 1%

Cytuno'n
gryf, 26%

Ddim yn cytuno
nac anghytuno, Tueddu i gytuno,
31%
21%

Sail = 377 o ymatebwyr

Roedd dros hanner (57%) yn cytuno'n gryf neu'n tueddu i gytuno bod y dystiolaeth hon
yn helpu i gefnogi dysgu pellach, tra bod llai na chwarter (22%) yn anghytuno â hyn.

3.1.1.6. Sut wnaeth canolfannau ddewis tystiolaeth ar gyfer graddio?
Gofynnwyd i'r rhai y cyfwelwyd â hwy sut y dewiswyd eu tystiolaeth ar gyfer graddio.
Dywedodd y rhan fwyaf eu bod wedi dewis eu tystiolaeth yn seiliedig ar yr hyn a oedd,
yn eu barn hwy, yn fwyaf tebygol o gael ei dderbyn gan gyrff dyfarnu. O ganlyniad, y tu
allan i asesiad di-arholiad (ADA), roeddent yn tueddu i ddweud eu bod yn defnyddio'r
papurau blaenorol wedi'u haddasu yr oedd y cyrff dyfarnu wedi'u darparu fel y brif neu’r
unig dystiolaeth ar gyfer graddio.
"Dywedodd CBAC wrthyf beth yr oeddent am weld yn cael ei gyflwyno, felly dyna a gyflwynais. Fe
wnes i'n union yr hyn a ddywedon nhw wrthyf eu bod am gael ei asesu: un perfformiad, un
cyfansoddiad, ac un papur arholiad"
Pennaeth Adran

Unwaith eto, pwysleisiodd llawer o'r rhai y cyfwelwyd â hwy eu barn am bwysigrwydd
glynu wrth ganllawiau cyrff dyfarnu drwy bryderon a fynegwyd am y broses sicrhau
ansawdd allanol.
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Dywedodd nifer o'r rhai y cyfwelwyd â hwy fod uwch arweinwyr a phenaethiaid adrannau
yn arwain penderfyniadau ynghylch dewis tystiolaeth ar gyfer graddio.
"Edrychodd yr arweinwyr adran, yn eu hadrannau, ar y fframwaith asesu gan CBAC ac yna oddi
yno aethant ati i lunio asesiadau yr oeddent yn teimlo eu bod yn cyd-fynd â'r arweiniad a'r
strwythur a oedd yn ofynnol ganddynt"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Roedd union ddetholiad a phwysiad yr asesiadau hyn a sut / pryd y cawsant eu cynnal
yn ystod y flwyddyn yn amrywio rhwng canolfannau. Dywedodd un cyfwelai, er
enghraifft, fod athrawon wedi dewis tair gradd orau pob dysgwr o'u holl asesiadau dros
y flwyddyn ac yn rhoi'r radd gyfartalog iddynt rhwng y tair. Dywedodd un arall fod ei
ganolfan yn pwysoli asesiadau’n drymach wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen (e.e.
defnyddio asesiadau gwerth 5% neu 10% yn gynnar yn y flwyddyn ac asesiad gwerth
50% ar ddiwedd y flwyddyn).
"Gwnaethom lond llaw o asesiadau ar-lein yn ystod y cyfnod clo o fis Ionawr i fis Ebrill ac fe’u
safwyd yn drylwyr iawn... i gyd yn llym iawn o dan amodau arholiad wedi'i amseru. Ac yna
defnyddiwyd papurau addasedig yr haf... Felly, byddai gennym yr holl raddau hynny ar daenlen ar
gyfer pob disgybl a pholisi'r ganolfan oedd dewis y tair gorau"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Dywedodd rhai cyfweleion fod yr aflonyddu ar ddysgu yn sgil y pandemig wedi eu hatal
rhag darparu rhannau o'r maes llafur yn y dosbarth. Wrth benderfynu pa asesiadau i'w
defnyddio, ceisiwyd ystyried ffiniau graddau mewn papurau blaenorol i ddewis y rhai
nad oeddent yn teimlo'n rhy hawdd nac yn rhy anodd i'w dysgwyr, yn eu barn hwy, o
ystyried yr amgylchiadau.
"Fe edrychon ni ar hen bapurau ... rhai nad oedd ganddynt ffiniau gradd isel iawn, ond hefyd rhai
heb fod yn llym iawn ... rhai a oedd yn deg yn gyffredinol ... i roi'r cyfle gorau iddyn nhw"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Canolbwyntiodd cyfwelai arall ar y maes llafur wrth ddewis tystiolaeth ar gyfer graddau
dysgwyr. Dywedodd yr unigolyn hwn eu bod yn cynnal nifer o asesiadau dros gyfnod, a
phob un yn seiliedig ar ran wahanol o'r maes llafur.
"Fe benderfynon ni fel ysgol cael asesiadau yn yr ystafell ddosbarth, asesiadau byrrach o gymharu
â'r arfer... yn hytrach na gosod asesiadau o amgylch papur penodol fe rannwyd nifer o bapurau yn
feysydd pwnc..."
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Dywedodd un unigolyn fod y dystiolaeth a ddefnyddiwyd ar gyfer gradd pob dysgwr yn
seiliedig ar yr hyn yr oedd wedi dangos ei fod yn gallu ei wneud dros y tair blynedd
flaenorol.
"Y darnau o dystiolaeth a oedd yn adlewyrchu perfformiad a gallu myfyrwyr orau dros y tair
blynedd. Gan fod gweithdrefn olrhain, rydym yn gwybod beth mae ein myfyrwyr yn gallu ei
gyflawni'n eithaf trwyadl..."
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
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3.1.1.7. A oedd gan ganolfannau ddigon o hyblygrwydd wrth ddewis
tystiolaeth?
Gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg a oedd unrhyw fath o dystiolaeth y byddent wedi hoffi
ei defnyddio ond nad oeddent yn gallu ei defnyddio. Dywedodd mwy na chwech o bob
deg (63%) nad oedd, ond dywedodd tri o bob deg (31%) fod tystiolaeth ychwanegol yr
hoffent fod wedi'i defnyddio.
Ffigur 5: Mathau eraill o dystiolaeth y byddai’r ymatebwyr wedi hoffi eu defnyddio ar gyfer graddio

Pa fathau eraill o dystiolaeth y byddech wedi hoffi eu defnyddio ar
gyfer graddio?
Asesiadau/arholiadau newydd sbon nas gwelwyd
nad oeddent ar gael i ddysgwyr e.e. papurau
newydd…

14%

Gwaith dosbarth/gwaith cartref/asesiadau/ffug
arholiadau

5%

Papurau blaenorol nas gwelwyd o 2020/2021

4%

Graddau/asesiadau/perfformiadau blaenorol
dysgwr drwy gydol…
Profion diwedd pwnc/modiwl newydd

4%

2%

Gwaith a gwblhawyd ar-lein e.e. yn ystod y
cyfnod clo

1%

Barn broffesiynol athrawon

1%

Arall

2%

Sail = 395 o ymatebwyr

Y dystiolaeth a grybwyllwyd amlaf y byddai ymatebwyr wedi hoffi ei chael oedd
asesiadau/arholiadau newydd sbon heb eu gweld nad oeddent ar gael i ddysgwyr e.e.
papurau newydd a ddarparwyd gan gorff dyfarnu. Crybwyllwyd hyn gan 14% o'r
ymatebwyr.
Soniodd tua 5% am asesiadau eraill neu ffug arholiadau. Roedd y tri chod nesaf yn
crisialu ymatebion gan ryw bump y cant o'r cyfranogwyr.
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Roedd y cyfweliadau manwl hefyd yn archwilio a fu digon o hyblygrwydd i ddewis y
darnau o dystiolaeth yr oeddent yn eu defnyddio i bennu graddau.
Roedd y rhan fwyaf o'r rhai a deimlai fod ganddynt ddigon o hyblygrwydd yn gwbl
gadarnhaol am y broses o ddewis tystiolaeth, heb unrhyw gwynion. Dywedasant fod
ganddynt ddigon o amser i ddewis tystiolaeth o ystod eang o ffynonellau gan aros o
fewn canllawiau'r corff dyfarnu.
"Yn bendant. Gallem ddewis beth bynnag yr oeddem am ei gael, i raddau helaeth. Roeddwn yn
hapus iawn â hynny oherwydd roeddwn yn pryderu ein bod yn mynd i gael rhestr o'r hyn yr oedd
angen i ni ei wneud ac os nad oeddem wedi gwneud hynny, byddai angen i ni ddod o hyd i amser
i'w wneud. Ac mewn blwyddyn lle nad oes amser, byddai wedi bod yn anodd"
Pennaeth Adran

Dywedodd rhai cyfweleion a oedd yn teimlo bod ganddynt ddigon o hyblygrwydd, waeth
beth fo'r hyblygrwydd a gynigir iddynt, ei bod yn well ganddynt gadw eu prosesau'n
gyson ac yn agos at y canllawiau er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch i ddysgwyr.
"A dweud y gwir, rydyn ni am gael canllawiau. Yn bersonol, fe feddyliais i, 'Iawn: Gallaf ddarparu
hynny', ac os bydd pawb yn dilyn beth mae'r bwrdd arholi yn dweud ei fod am ei gael, yna bydd
pob plentyn yn cael ei drin yn yr un ffordd yn union"
Pennaeth Adran

Dywedodd rhai cyfweleion, er eu bod yn falch o gael hyblygrwydd wrth ddewis darnau
o dystiolaeth, eu bod yn mynegi pryderon am yr asesiadau a ddarparwyd gan CBAC. Gan
adlewyrchu thema sy'n codi dro ar ôl tro drwy’r adroddiad hwn, dywedodd y cyfweleion
hyn nad oedd digon o bapurau ar gael yn eu barn hwy. Roedd y rhai y cyfwelwyd â hwy
hefyd yn teimlo, oherwydd bod y papurau'n seiliedig ar arholiadau blaenorol a oedd
wedi'u cyhoeddi'n flaenorol, fod hyn yn golygu bod rhai dysgwyr yn adolygu'r deunydd
ymlaen llaw, ac roedd y cyfweleion yn teimlo bod hynny'n rhoi mantais annheg iddynt.
"Yn amlwg, y broblem a welsom wrth i ni fynd drwy'r broses oedd gyda rhai o'r cymwysterau lle'r
oedd deunyddiau asesu yn brin... Ar ôl i’r [ dysgwyr] sylwi ar flwyddyn y papur, byddai’n effeithio
ar eu perfformiad"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Er gwaethaf y pryderon hyn, roedd y cyfweleion hyn yn dal i fod yn gadarnhaol ar y cyfan
am yr hyblygrwydd i ddewis tystiolaeth ar gyfer graddio.
O'r rhai a ddywedodd nad oedd digon o hyblygrwydd gan nad oedd digon o bapurau
blaenorol ar gael iddynt, roedd rhai hefyd yn teimlo bod eu canolfan wedi cyfyngu
ymhellach ar eu hyblygrwydd.
"Dywedwyd wrthym i raddau helaeth iawn mai dim ond y papurau hyn y gallech eu defnyddio.
Gallech, fe allech newid rhifau, ond pe baech yn gwneud hynny, byddai'n rhaid i chi ysgrifennu
adroddiad hir... Efallai mai dehongliad yr ysgol oedd hynny yn hytrach na'r hyn yr oedd CC
[Cymwysterau Cymru] neu CBAC yn ei ddweud. Aethom ar HMS a daethom i ffwrdd yn cael gwybod
bod angen i chi ddewis blwyddyn a dewis y cwestiynau, a dim cymysgu a chyfateb"
Pennaeth Adran
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Dywedodd gweddill y cyfweleion, er bod y corff dyfarnu’n caniatáu rhywfaint o
hyblygrwydd mewn egwyddor, nad oeddent yn teimlo y gallent ei ddefnyddio oherwydd
pryderon am sicrhau ansawdd allanol, fel y nodwyd eisoes. Dywedodd cyfwelai arall nad
oedd ganddo’r amser i ddefnyddio'r hyblygrwydd a oedd ar gael iddo oherwydd bod y
penderfyniad i ddefnyddio asesiadau athrawon wedi dod mor hwyr.
"Oherwydd cael gwybod yn eithaf hwyr am yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd... yna bu'n rhaid i'r
coleg wneud y penderfyniad ynghylch pa fath o waith yr oeddent am i ni ei osod a fyddai'n ddigon
trwyadl ac yn bodloni'r disgwyliadau academaidd... roedd pwysau i gyflawni hynny mewn byr
amser yn anodd"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

3.1.2. Dylanwadau ar benderfyniadau ynghylch faint o dystiolaeth i'w
defnyddio
Gofynnwyd i ymatebwyr ddweud pa mor bwysig oedd cyfres o ffactorau pan oeddent yn
penderfynu faint o dystiolaeth oedd ei hangen i wneud penderfyniadau graddio ar gyfer
eu dysgwyr.
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Ffigur 6: Pwysigrwydd pob ffactor wrth benderfynu faint o dystiolaeth oedd ei hangen i wneud
penderfyniadau graddio

Pwysigrwydd pob ffactor wrth benderfynu ar dystiolaeth yr oedd ei
hangen i wneud penderfyniadau graddio
Darparu sail dystiolaeth gadarn i
lunio barn (376)

89%

11%

Rhoi’r cyfle gorau i fyfyrwyr ddangos
eu gallu (375)

86%

13%

Polisi eich canolfan (377)

84%

14%

Beth oedd yn ofynnol gan y corff
dyfarnu (377)

77%

19%

Darparu sail dystiolaeth gadarn rhag
ofn apeliadau (375)

80%

17% 3%

Penderfyniadau gan uwch arweinwyr
(377)

65%

Rhagweld sicrhau ansawdd allanol
(377)

63%

Penderfyniadau gan y pennaeth
adran (376)

29%
28%

68%

Pwysau canfyddedig neu wirioneddol
gan ddysgwyr (374)

13%

Pwysau canfyddedig neu wirioneddol
gan rieni (374)

12%

24%
16%

30%
34%

3%

4%
7%

22%

4% 5%

26%

5%

30%

6%

Pwysig iawn

Gweddol bwysig

Ddim yn bwysig iawn

Ddim yn bwysig o gwbl

Ddim yn gwybod

Amh.

Sail = Pob ymatebydd (gweler y cromfachau ar gyfer pob cwestiwn)

Y ffactor â'r ganran uchaf o sgoriau "pwysig iawn" gan y rhai a oedd yn rhan o'r broses
oedd 'darparu sylfaen dystiolaeth gadarn i lunio barn', ac yna 'rhoi'r cyfle gorau i
ddysgwyr ddangos yr hyn y gallent ei wneud'. Y drydedd ganran uchaf o sgoriau "pwysig
iawn" oedd 'polisi canolfan', gan awgrymu bod ymatebwyr yn ystyried hyn yn rhywbeth
yr oedd angen iddynt ei ddilyn yn rhan o'r broses o gasglu tystiolaeth.
Roedd y rhan fwyaf o ffactorau eraill yn cael eu hystyried yn bwysig iawn neu'n weddol
bwysig gan 90% neu fwy o ymatebwyr ar wahân i 'bwysau canfyddedig neu wirioneddol
gan ddysgwyr' a 'phwysau canfyddedig neu wirioneddol gan rieni', a gafodd eu hystyried
yn rhai nad oeddent yn bwysig (ddim yn bwysig iawn neu ddim yn bwysig o gwbl) gan
gyfran uwch o ymatebwyr na'r holl ffactorau eraill (56% a 64% yn y drefn honno).
Gofynnwyd i'r rhai y cyfwelwyd â hwy esbonio'r rhesymau y tu ôl i'w hymatebion i'r
arolwg. Crynhoir eu hadborth ar bob ffactor yn yr is-adrannau canlynol.
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3.1.2.1. Darparu sail dystiolaeth gadarn i lunio barn
Roedd cyfweleion a ddywedodd fod darparu sylfaen dystiolaeth gadarn yn bwysig wrth
benderfynu faint o dystiolaeth sydd ei hangen i wneud penderfyniadau graddio yn
pwysleisio bod angen cyfuno amrywiaeth o fathau o dystiolaeth o wahanol ffynonellau i
gefnogi penderfyniadau graddio teg a thryloyw. Disgrifiodd un cyfwelai a ddywedodd
fod darparu sylfaen dystiolaeth gadarn i lunio barn yn bwysig sut y bu’n marcio asesiadau
ddwywaith i gynyddu tegwch a lleihau rhagfarn wrth ddatblygu'r sylfaen dystiolaeth, gan
gysylltu hyn â'r deunyddiau hyfforddi a'r fframweithiau asesu a ddatblygwyd gan CBAC,
a pholisi'r ganolfan, a gafodd eu rhaeadru i gyd i staff cyn graddio.
"Mae hynny'n ymwneud â'r polisi [canolfan] a gafodd ei osod cyn i ni ddechrau hyd yn oed.
Gwnaethom yn siŵr ein bod yn gwneud digon o asesiadau i gwmpasu popeth. Gwnaethom yn siŵr,
os oedd nifer o athrawon yn marcio ar gwrs penodol, ein bod yn croes-farcio. Os nad oedd y croesfarcio hwnnw'n clymu i mewn, os oedd y tu hwnt i ffin benodol, roeddem yn croes-farcio mwy
byth... Rydym yn ymwybodol iawn o ragfarn anymwybodol y dywedwyd wrthym am gadw llygad
amdani. Roeddem wedi gweld yr holl fideos hyfforddi ar gyfer hynny gan CBAC. Roeddem wedi
llofnodi i ddweud ein bod wedi'u gweld, felly roeddem yn ofalus iawn gyda hynny"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Gan adlewyrchu pwyntiau a wnaed mewn mannau eraill, pwysleisiodd cyfweleion eraill a
deimlai fod y ffactor hwn yn bwysig fod angen sicrhau mai gwaith y dysgwyr ei hun oedd
y dystiolaeth a ddefnyddiwyd ar gyfer graddio ac nad oedd rhieni na deunyddiau a
gafwyd ar-lein wedi dylanwadu arni (gan gynnwys y cynlluniau marcio a oedd ar gael
dros dro ar wefan CBAC). Yn unol â hynny, dywedodd rhai cyfweleion eu bod yn
defnyddio tystiolaeth a gafwyd yn y dosbarth cyn belled ag y bo modd i gynnal
gwrthrychedd.
Pwysleisiodd nifer o rai eraill bwysigrwydd datblygu sail dystiolaeth gadarn rhag ofn i
benderfyniadau graddio fod yn destun ymholiad neu her gan uwch arweinwyr, cyrff
dyfarnu, dysgwyr neu rieni. Byddai cael sylfaen dystiolaeth gadarn i'w defnyddio yn rhoi
cyfiawnhad clir dros y graddau a ddyfarnwyd, gan hefyd helpu i wneud y broses raddio
yn decach, yn fwy cyfannol ac yn fwy tryloyw, dywedwyd.
"Er mwyn gwneud yn siŵr os oedd unrhyw heriau nad oeddent i herio'r marc oherwydd nad
oeddent yn ei hoffi, mae hynny oherwydd bod gennym dystiolaeth glir iawn y gallem [ei defnyddio]
i ddweud mai dyma sut y gwnaethoch berfformio, dyma'r marc a ddyfarnwyd i chi, dyma sut mae
hyn i gyd wedi'i benderfynu. Rydym wedi ystyried unrhyw salwch, unrhyw absenoldeb"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

3.1.2.2. Rhoi'r cyfle gorau i ddysgwyr ddangos yr hyn y gallent ei wneud
Roedd y rhan fwyaf o'r cyfweleion a oedd yn myfyrio ar ffactor rhoi'r cyfle gorau i
ddysgwyr ddangos yr hyn y gallent ei wneud yn trafod effaith COVID-19 ar addysg, lles
a chyflawniad y dysgwr yn y dyfodol. Roeddent yn pwysleisio bod angen i'r broses asesu
fod yn deg er mwyn sicrhau bod y graddau a ddyfarnwyd yn adlewyrchu cymhwysedd
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dysgwyr cyn y pandemig, eu gwelliant ers hynny, a'r hyn y byddent wedi'i gyflawni, pe
na bai eu haddysg wedi'i thorri.
Nododd rhai cyfweleion fod rhai dysgwyr, yn ystod y pandemig, wedi cael gwell
cefnogaeth i astudio gartref nag eraill. Er enghraifft, nid oedd gan bob un ohonynt
ryngrwyd dibynadwy, cyfrifiadur, na theuluoedd cefnogol. Dywedwyd bod y rhai yr oedd
eu hamgylcheddau cartref yn llai ffafriol i ddysgu o dan anfantais o'u cymharu â'r rhai a
oedd ag amgylcheddau cartref cefnogol. Roedd hyn, ochr yn ochr ag absenoldebau
dysgwyr a staff, ac effaith andwyol ehangach y pandemig, yn dylanwadu ar gynnwys a
strwythur yr asesiadau a osodwyd gan rai staff canolfan. Dywedodd cyfweleion eu bod
yn cynnwys cwestiynau sy'n cwmpasu ystod o lefelau er mwyn sicrhau eu bod yn briodol
i ddysgwyr o bob gallu ddangos yr hyn y gallent ei wneud.
"I'n dysgwyr pen uchaf, fe sylwon ni ... eu bod nhw wedi gwneud eu dysgu eu hunain, neu fod eu
rhieni'n gefnogol ond i'n dysgwyr gwannach, roedd bwlch mawr iawn ac roedd y bwlch hwnnw'n
mynd yn fwy wrth i ni fynd i Flwyddyn 11 .... Gan fynd yn ôl at brawf a oedd yn addas i bob dysgwr,
roedd angen i ni gynnwys y cwestiynau lefel sylfaen hynny... oherwydd bod llawer o'n myfyrwyr yn
perthyn i’r meini prawf hynny oherwydd y cyfnod clo"
Pennaeth Adran

Soniodd eraill am strwythur yr asesiadau a wnaethpwyd gan ddysgwyr. Dywedodd sawl
un fod asesiadau wedi'u rhannu'n ddarnau llai a oedd yn fwy hygyrch i ddysgwyr yn
gyffredinol, gan gynyddu tegwch.
"Fe wnaethon ni’n siŵr ein bod ni'n rhoi digon o asesiadau. Nid un asesiad mawr yn unig ydoedd.
Yn fwy na thebyg, fe'i gwnaethom ychydig yn haws nag mewn blwyddyn arholiad arferol oherwydd
bod yr asesiadau'n fyrrach, ond ar yr un pryd gwnaethom fwy o asesiadau, gan ymdrin â phob
deilliant dysgu... roedden nhw wedi cael amser mor galed dros y flwyddyn ddiwethaf, ac roedden
ni'n ceisio ei wneud mor deg â phosib iddyn nhw"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Roedd y pynciau a ddewiswyd gan staff canolfan hefyd wedi'u teilwra i alluoedd a
dewisiadau dysgwyr, ac yn adlewyrchu'r deunydd a gwmpaswyd yn y dosbarth, nododd
y cyfweleion.
"Oherwydd ein bod wedi ymdrin â phopeth, gallem ddewis unrhyw arholiad a fynnem. Doedd dim
rhaid i ni dynnu deunydd ychwanegol. Roedd rhai achosion lle'r oedd yn rhaid i ni ddileu
cwestiynau ... Roeddem am gynnwys cwestiynau a oedd yn cwmpasu sbectrwm eang o'r cwrs, felly
roedd yn bwysig iawn i ni ein bod yn rhoi cyfle i ddisgyblion a oedd yn gryfach [mewn un maes
pwnc] ddangos eu hunain cystal ag yn [maes arall]. Felly, roedd yn bwysig ein bod yn cynnwys
asesiadau a oedd yn cwmpasu popeth"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Roedd y dysgwyr yn teimlo'n bryderus oherwydd newidiadau munud olaf i'r trefniadau
asesu, ac oherwydd effaith ehangach y pandemig ar eu dysgu a'u bywydau yn
gyffredinol, dywedodd rhai cyfweleion. Roedd mabwysiadu dull clir, strwythuredig o
asesu a bod yn glir ynghylch maint a mathau’r dystiolaeth a fyddai'n cael ei defnyddio ar
gyfer graddio yn gwneud i ddysgwyr deimlo'n fwy hyderus, yn ôl y rhai y cyfwelwyd â
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hwy. Dywedwyd bod hyn, yn ei dro, yn helpu i sicrhau y gallent gyflawni hyd eithaf eu
gallu, o dan yr amgylchiadau.
"Gwnaethom benderfyniad fel ysgol, pe byddai llawer yn y fantol i’r myfyrwyr, y byddem yn rhoi
gwybod iddynt am hynny oherwydd gwelsom fod diffyg gwybod yn effeithio o ddifrif ar les y
myfyrwyr… byddech yn cerdded i ddosbarth a byddai’r plant yn rhy ofnus i siarad mewn
dosbarthiadau arholiad am nad oeddent yn gwybod a oeddech yn mynd i farnu beth yr oeddent
am ei ddweud a'i ddefnyddio yn eu herbyn... nid wyf yn siŵr, pan fyddwch yn ysgrifennu polisïau
mewn swyddfa, eich bod o reidrwydd yn deall sut mae hynny'n teimlo mewn ystafell ddosbarth.
Felly, roedd yn rhaid i ni fod yn deg, ac roedd yn rhaid i ni ei gael yn iawn"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

3.1.2.3. Polisïau canolfan
Roedd glynu wrth bolisi’r ganolfan a chanllawiau gan gyrff dyfarnu yn helpu i sicrhau
bod canolfannau'n mabwysiadu dull strwythuredig, cyson a thrwyadl o raddio, yn ôl rhai
cyfweleion. Dywedwyd hefyd fod y dull hwn yn cael ei gyflawni drwy arweinyddiaeth glir
a dealltwriaeth gyffredin o'r broses rhwng staff canolfan.
"Rwy'n credu oherwydd gofyniad y bwrdd a pholisi'r ganolfan, oherwydd hynny oedd y fframwaith
roedden ni'n gwybod y bydden ni'n gweithredu ynddo. Roedd perygl y byddai'n broses anghyson
iawn o fewn y ganolfan, heb sôn am rhwng canolfannau, oni bai bod arweinyddiaeth wirioneddol
glir ac eglurder o ran deall sut rydym yn gwneud rhai pethau a sut rydym yn mynd ati i wneud y
pethau hynny"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Ystyriwyd ei bod yn bwysig cyfleu polisi'r ganolfan yn glir i ddysgwyr a'u rhieni fel eu bod
yn deall y dull graddio hefyd.
"Fel canolfan, roeddem yn glir iawn ynglŷn â'r dystiolaeth yr oeddem yn mynd i'w defnyddio.
Rhywbeth sy'n bwysig iawn i'n canolfan yw ein perthynas â'r gymuned. Felly, cyhoeddom yn gynnar
iawn restr fawr o bynciau ar gyfer yr ysgol a'r dystiolaeth a fyddai'n cael ei chymryd ar gyfer y
pynciau hynny ... Doeddwn i ddim am symud o'r polisi canolfan hwnnw am inni roi hwnnw allan
i'r gymuned. Roedd angen i rieni wybod yn union beth ddylai myfyrwyr fod yn ei adolygu ar gyfer
pa arholiadau"
Pennaeth Adran

Dywedodd sawl cyfwelai fod polisi'r ganolfan yn bwysig wrth benderfynu faint o
dystiolaeth a gasglwyd ganddynt i wneud penderfyniadau graddio ar gyfer eu dysgwyr
am ei fod yn helpu i leihau nifer yr apeliadau a wnaed.
"Y polisi hwnnw oedd fy mholisi yswiriant, ac felly pe bawn i'n gwneud pethau’n iawn yn y safbwynt
hwnnw, yna golygai na fyddai unrhyw beth yn dod yn ôl o gwbl gan athrawon neu rieni neu
ddisgyblion....fy ngwaith i, yn ogystal â rhoi eu haddysg a'u graddau iddynt, oedd sicrhau bod cyn
lleied o apeliadau â phosibl. Felly... fe wiriais y polisi ac yna gwiriais gyda'm Pennaeth Adran"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Roedd rhai cyfweleion yn myfyrio ar gynnwys eu polisïau canolfan. Dywedwyd bod y
polisïau hyn yn cynnwys:
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•

Safoni

•

Cymedroli (gan gynnwys dulliau penodol o ymdrin â gwaith dysgwyr â
nodweddion gwarchodedig)

•

Amodau ar gyfer asesiadau

•

Pa ddarnau o dystiolaeth a fyddai'n cael eu defnyddio ar gyfer graddio a sawl un

•

Y broses apelio.

3.1.2.4. Beth oedd ei angen ar y corff dyfarnu
Roedd rhai cyfweleion a deimlai fod yr hyn yr oedd ei angen ar y corff dyfarnu yn bwysig
wrth benderfynu faint o dystiolaeth a ddefnyddiwyd i wneud penderfyniadau graddio,
yn pwysleisio pwysigrwydd defnyddio canllawiau'r corff dyfarnu i sicrhau cysondeb o ran
maint a math y canllawiau a roddwyd i ddysgwyr, ac i sicrhau eu bod yn gweithredu dull
trwyadl o raddio.
Tynnodd sawl cyfwelai sylw at yr angen i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y darnau
lluosog o ganllawiau a gynhyrchwyd gan CBAC. Ystyriwyd bod hyn yn arbennig o bwysig
yn achos gwirio neu sicrhau ansawdd allanol.
"Fe gawsom yr wybodaeth ddiweddaraf am bopeth a ddaeth i mewn gan CBAC ... Pe bai unrhyw
beth yn cael ei samplu, byddai gennym bopeth yn barod. Dilynwyd yr holl ganllawiau’n drwyadl
rhag ofn y byddai gwiriad allanol yn dod drwodd"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Dywedodd nifer o gyfweleion eu bod wedi seilio eu cynlluniau asesu yn uniongyrchol ar
wybodaeth a ddarparwyd gan CBAC a'u bod wedi ymgorffori'r rheini ym mholisïau eu
canolfan.
"Ie, y cynlluniau asesu a roddwyd i ni drwy CBAC oedd y rheini.... Ond yn amlwg bu’n rhaid inni
gadw at y cynlluniau asesu hynny. Roeddem wedi ysgrifennu polisi canolfan a oedd yn dweud y
byddem yn cadw at y cynlluniau asesu a dywedodd CBAC fod yn rhaid i ni ddilyn y cynlluniau
asesu hynny. Felly, roeddem yn glir iawn, ac roedd pob un o’n harweinwyr adran yn glir iawn, fel
pe bai rhywbeth yn y cynllun asesu hwnnw, roedd yn rhaid i ni gael digon o dystiolaeth i g yfateb
i'r hyn yr oeddent am ei gael o fewn hynny"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Er eu bod yn pwysleisio pwysigrwydd glynu wrth y canllawiau a ddarparwyd gan CBAC,
dywedodd rhai cyfweleion y gallai eu canllawiau ar raddio fod wedi bod yn gliriach. Caiff
y pwynt hwn ei archwilio'n fanylach yn isadran "hyfforddiant ac arweiniad" yr adroddiad
hwn.
"Roedd deall yr hyn yr oedd y bwrdd arholi ei eisiau yn waith eithaf anodd ond yn amlwg mae'n
bwysig iawn oherwydd mae angen i'r myfyrwyr hyn symud ymlaen a mynd ymlaen i Safon Uwch
neu brifysgol ac rydym am iddynt fod yn barod yn y ffordd orau bosibl. Felly, roedd yn waith caled
dod o hyd i'r cydbwysedd hwnnw rhwng yr hyn y mae'r bwrdd arholi am i ni ei wneud a sut y
gallwn baratoi ein dysgwyr ar gyfer eu camau nesaf"
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Pennaeth Adran

3.1.2.5. Darparu sail dystiolaeth gadarn yn achos apeliadau
Roedd cyfweleion a deimlai fod darparu sail dystiolaeth gadarn yn achos apeliadau yn
allweddol wrth benderfynu faint o dystiolaeth roedd ei hangen i wneud penderfyniadau
graddio, yn pwysleisio pwysigrwydd dilyn prosesau mewnol trwyadl wrth wneud
penderfyniadau graddio. Dywedwyd bod defnyddio'r maint a'r ffurfiau tystiolaeth y
cytunwyd arnynt, a chofnodi canlyniadau'n gyson yn ganolog i sicrhau cadernid y sail
dystiolaeth.
"Ar ôl i ni fynd drwy'r broses honno'n fewnol a gwneud y cymedroli, roedd hynny'n cyfrannu at
gysondeb ar draws y ganolfan. Cyflwynais yr hyfforddiant mewn swydd ar hynny o ran yr hyn yr
oeddwn am i staff ei gyfrannu. Felly roedd gennym ddull gweithredu cyson... Fel gyda'r arholiadau
a'r profion a'r dystiolaeth, roeddem yn defnyddio'r pethau a argymhellwyd gan CBAC gan geisio
ei wneud mor gyfeillgar a chyson â phosibl, ond hefyd pe byddai angen unrhyw wiriad allanol,
byddai yno"
Pennaeth Adran

Pwysleisiodd y cyfweleion hefyd y niferoedd isel o ddysgwyr a oedd wedi apelio.
Roeddent yn priodoli hyn i raddau helaeth i eglurder a thrylwyredd prosesau asesu'r
ganolfan.
"O ran apeliadau... roeddem yn gallu cadarnhau'r rhesymau y tu ôl i hynny. Pan wnaethom ein
hadolygiad canolfan o'r ceisiadau am apêl, gwrthodwyd pob un o'n ceisiadau am adolygiad o'r
radd. Cafodd [pawb] a aeth i apêl gyda byrddau arholi... eu gwrthod hefyd felly mae hynny wedi
cadarnhau'n union beth yr oeddem yn ceisio'i wneud"
Swyddog / Rheolwr Arholiadau

Roedd darparu sail dystiolaeth gadarn hefyd yn allweddol i sicrhau bod dysgwyr yn cael
y graddau yr oeddent yn eu haeddu, yn ôl nifer o'r cyfweleion.
"Doeddwn i ddim eisiau i neb, dim un rhiant, ddod yn ôl a dweud, 'a dweud y gwir, na, dyw hynny
ddim yn deg'. Ac roeddwn i eisiau gallu dweud wrth unrhyw un a ddaeth yn ôl 'dyma'r hyn y
gofynnwyd i ni ei wneud, dyma beth mae'r plant wedi'i wneud, dyma sut rwyf wedi gwneud fy
ngradd, mae hyn wedi cael ei drafod gyda'r myfyriwr, mae hyn wedi cael ei drafod gydag aelodau
eraill o staff', felly roedd yn gam wrth gam wrth gam"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Roedd cadw i fyny â'r canllawiau newidiol gan gyrff dyfarnu yn heriol wrth geisio sicrhau
bod y sail dystiolaeth mor gadarn â phosibl, roedd rhai yn teimlo.
"Felly, un funud roedd yn mynd i fod fel hyn, yna roedd yn mynd i fod yn ffordd arall. Byddai bob
amser y potensial hwnnw am apeliadau, a dyna pam y bu'n rhaid inni sicrhau bod y prosesau'n
gweithio i’r dim. Dyna a'i gwnaeth mor anodd ei fyw, oherwydd roedd yr wybodaeth yn dod atom
drwy'r amser. Byddech chi'n cael diweddariad ac weithiau doeddech chi ddim bob amser yn
gwybod bod diweddariad wedi bod... Rydym yn rheoli llawer o bethau eraill ac roedd yn amhosibl
ar adegau i gadw i fyny ag ef, ond mae'n rhaid i chi gadw i fyny ag ef oherwydd y posibilrwydd
hwnnw o apêl"
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Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

3.1.2.6. Penderfyniadau gan uwch arweinwyr
Roedd cyfweleion a deimlai fod penderfyniadau gan uwch arweinwyr yn bwysig wrth
benderfynu faint o dystiolaeth oedd ei hangen i wneud penderfyniadau graddio, yn
tueddu i bwysleisio cryfder ac eglurder arweinyddiaeth a chyfathrebu staff uwch drwy
gydol y broses raddio. Dywedwyd bod hyn yn allweddol i sicrhau proses raddio deg a
thrylwyr.
"Dywedodd ein tîm rheoli... wrthym ar y dechrau sut y byddai'n gweithio fel bod pob pwnc wedyn
yn gallu creu’r deunydd asesu a oedd yn briodol ar gyfer y math hwnnw o asesiad, a'r pwysiad y
byddai’n ei gael"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Dywedwyd bod uwch arweinwyr wedi chwarae rhan bwysig mewn croes-gymedroli, gan
wirio gwaith cydweithwyr i sicrhau cysondeb wrth farcio.
"Pan oedd [uwch arweinwyr] yn goruchwylio'r broses raddio, byddai arweinwyr yr adran yn
cyflwyno eu graddau, ac yna byddem yn cael golwg arnynt. Byddem yn cwestiynu lle'r oeddem yn
teimlo bod anghysondebau neu lle'r oeddem yn teimlo nad oedd rhai pethau'n cyd-fynd â'r hyn y
byddem yn ei ddisgwyl"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Teimlai un cyfwelai fod uwch arweinwyr wedi "mynd dros ben llestri" wrth benderfynu
faint o dystiolaeth a ddefnyddir i wneud penderfyniadau graddio. Drwy geisio
gweithredu proses raddio a oedd mor deg a thrylwyr â phosibl, roedd y ganolfan wedi
gweithio gyda chanolfan arall. Roedd hyn wedi arwain canolfan y cyfwelai i ddefnyddio
deunyddiau asesu wedi'u haddasu ac i ddefnyddio mwy o ddarnau o dystiolaeth nag a
oedd yn gwbl angenrheidiol, tra bod y cyfwelai'n teimlo, wrth edrych yn ôl, y buasai dull
amgen yn fwy hylaw i staff ac efallai wedi galluogi dysgwyr y ganolfan yn well i ddangos
yr hyn y gallent ei wneud.
"Fe wnaethom ysgrifennu ein polisi... a llywio'r hyn yr oeddem yn gofyn amdano gan ysgol arall...
Roedden nhw mor ddwys; aethom i'r radd honno a oedd yn ormod... Roedd yr arweinwyr canol yn
eithriadol o anhapus â'r llwyth gwaith, oherwydd defnyddiwyd y deunyddiau asesu wedi'u
haddasu... Roeddem am fynd yn syth i lawr y llwybr pe bai rhywun yn dod i mewn ac yn ymchwilio
i ni, rhywbeth y gellid craffu arno leiaf a hynny oedd defnyddio'r papurau hynny"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

3.1.2.7. Rhagweld sicrhau ansawdd allanol
Dywedodd cyfweleion fod rhagweld sicrhau ansawdd allanol yn bwysig wrth benderfynu
faint o dystiolaeth oedd ei hangen i wneud penderfyniadau graddio er mwyn sicrhau
bod dysgwyr yn cael y graddau yr oeddent yn eu haeddu drwy broses deg, dryloyw ac
atebol.
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"Fel gweithwyr proffesiynol mae'n rhaid i ni fod yn atebol i'r graddau a roddwyd gennym. Byddwn
wedi bod yn hapus i Gydbwyllgor Cymru3 ddod i mewn i weld ein tystiolaeth ac edrych ar ein proses
safoni [ac] edrych ar ein cynllun polisi oherwydd byddent wedyn yn gallu cadarnhau bod y graddau
a roddwyd gennym yn deg ac yn ddibynadwy ac yn gyfiawn ... y dysgwyr sy'n dod gyntaf"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Soniodd rhai cyfweleion eu bod yn gweithio gyda chanolfannau eraill i groes-gymedroli
ar gyfer cymwysterau penodol a addysgwyd gan un aelod o staff yn unig i roi sicrwydd
ychwanegol, pe bai angen sicrhau ansawdd allanol. Roedd hyn yn darparu haen
ychwanegol o graffu.
Fel y soniwyd eisoes, roedd rhagweld sicrhau ansawdd yn peri cryn straen i rai cyfweleion.
Gwaethygwyd hyn gan faint pur yr wybodaeth a ddosbarthwyd gan gyrff dyfarnu,
medden nhw.
Roedd sibrydion bod rhai canolfannau eraill yn mabwysiadu dull llai trwyadl o raddio yn
ychwanegu at y pwysau a oedd eisoes ar ganolfannau, yn ôl rhai cyfweleion.
"... roeddem yn deg iawn, yn gadarn iawn ac yn gaeth ... nid ydym yn gwybod a adlewyrchwyd
hynny mewn canolfannau eraill ... Roeddem yn clywed am ganolfannau eraill a gafodd welliannau
o 15% yn y canlyniadau yr oeddent yn eu cael, a ninnau’n meddwl, sut ar y ddaear? Felly, yn y pen
draw roeddem yn meddwl tybed, a ydym wedi gwneud cam â'n myfyrwyr drwy fod mor drylwyr â
hwy ac mor agos at y gwirionedd gyda'r sylfaen dystiolaeth o'n blaenau? Roedd hynny’n peri
cyfyng-gyngor mawr inni yn y pen draw"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

3.1.2.8. Penderfyniadau gan y Pennaeth Adran
Roedd barn y rhai y cyfwelwyd â hwy am bwysigrwydd penderfyniadau gan y Pennaeth
Adran wrth bennu faint o dystiolaeth i'w defnyddio ar gyfer penderfyniadau graddio yn
adlewyrchu'n bennaf y rhai a rannwyd mewn perthynas â phwysigrwydd penderfyniadau
gan uwch arweinwyr.
Roedd y rhai y cyfwelwyd â hwy yn myfyrio ar arweinyddiaeth Penaethiaid Adran o'r
broses raddio a'r cyfathrebu yn ei chylch er mwyn sicrhau bod gan staff y ganolfan
ddealltwriaeth gyffredin o'i gofynion a'u bod yn gallu cyfleu hyn i ddysgwyr a rhieni er
mwyn sicrhau eglurder a lleihau apeliadau.
Pwysleisiodd y rhai y cyfwelwyd â hwy fod angen i Benaethiaid Adran oruchwylio arferion
asesu yn llawn ym mhob rhan o'u hadran er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch i
ddysgwyr. Roedd hyn yn cynnwys sicrhau bod dysgwyr yn cwblhau'r un asesiadau ar yr
un pryd a/neu o dan yr un amodau.
"Yr hyn nad oeddem am ei weld yn digwydd oedd rhai disgyblion yn sefyll asesiadau ar adeg
benodol yn yr wythnos ysgol ac yna rhai disgyblion eraill yn sefyll yr un asesiad yn ddiweddarach
yr wythnos honno. Felly, roedd yn rhaid i ni geisio sicrhau bod y disgyblion hynny'n sefyll yr
asesiadau yn yr un slotiau. O ran y dull cyson, ymrwymodd y staff iddo’n llwyr"
Mae "Cydbwyllgor Cymru" yn cyfeirio at CBAC, a elwid gynt yn Gydbwyllgor Addysg Cymru.
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Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Nododd cyfweleion bwysigrwydd cydweithio agos rhwng Penaethiaid Adran, uwch
arweinwyr a staff hefyd er mwyn sicrhau dull cyson a thrwyadl o raddio.
"Fel Pennaeth Adran, rwy'n ei weld o safbwynt yr athrawon ac maent yn adnabod eu myfyrwyr yn
dda ac felly pan ddaeth hi’n bryd graddio byddent yn gwybod beth fyddai'n cyfrannu at y graddio...
[mae angen i chi] barchu eich uwch dîm rheoli ac mae angen i chi weithio'n dda gyda nhw a chael
yr un weledigaeth felly roedd yn bwysig bod y ddau ohonom yn gwybod sut y byddai'r graddio'n
digwydd"
Pennaeth Adran

3.1.2.9. Pwysau canfyddedig neu wirioneddol gan ddysgwyr
Gan adlewyrchu data'r arolwg, dywedodd y rhan fwyaf o'r rhai y cyfwelwyd â hwy fod
pwysau canfyddedig a gwirioneddol gan ddysgwyr yn llai pwysig na ffactorau eraill wrth
benderfynu faint o dystiolaeth oedd ei hangen i wneud penderfyniadau graddio.
Pwysleisiodd y rhan fwyaf o'r cyfweleion a ddywedodd fod y ffactor hwn yn llai pwysig,
er ei bod yn bwysig cydnabod pryderon dysgwyr, na fyddai wedi bod yn deg nac yn
briodol gadael iddynt ddylanwadu'n ormodol ar y broses raddio. Dywedodd rhai
cyfweleion eu bod yn gwrthsefyll unrhyw bwysau gan ddysgwyr (a rhieni) am nad oedd
ganddynt y ddealltwriaeth fanwl o'r broses raddio a oedd gan staff y ganolfan.
"Oherwydd nid oes gan y myfyrwyr a'r rhieni y fanyleb o'u blaenau. Nid ydynt yn gwybod yn union
beth mae'r cwrs yn ei olygu o dan amgylchiadau arferol, heb sôn am ba addasiadau a wnaed gan
y bwrdd arholi, felly ni allent wneud penderfyniad gwybodus ynglŷn â'r hyn yr oeddem yn disgwyl
i'r plant ei wneud"
Pennaeth Adran

Gan adlewyrchu'r ymatebion a wnaed mewn perthynas â chwestiynau eraill, tynnodd rhai
cyfweleion sylw at bwysigrwydd cyfathrebu clir â dysgwyr (a rhieni) am y broses raddio
er mwyn lleihau ansicrwydd ac apeliadau.
Roedd cyfweleion a deimlai fod pwysau canfyddedig neu wirioneddol gan ddysgwyr yn
bwysig yn tueddu i ddweud bod y cyfrifoldeb i sicrhau bod dysgwyr yn cael y graddau
yr oeddent yn eu haeddu drwy broses deg a thryloyw yn pwyso'n drwm arnynt.
"Roeddwn i eisiau iddyn nhw wneud yn dda, ac mae'r llygaid hyn wedi eistedd ac edrych arnaf am
bum mlynedd o fy mywyd innau a'u bywyd hwythau... Maen nhw wedi cael eu taflu i'r sefyllfa
erchyll hon sydd y tu hwnt i’w rheolaeth yn llwyr... O leiaf gydag arholiadau rydym yn gwybod beth
sy'n digwydd, o leiaf gydag arholiadau rydym yn gwybod y broses... Mae fy nisgyblion, druan
ohonynt, er eu bod yn gwybod beth oedd arnynt ei eisiau, doedd dim 'mae angen C arnaf, mae
angen hwn, hynny arnaf'. Dyma fi’n dweud wrthynt, mewn ffordd, ‘edrychwch, dyma'r sefyllfa. Alla
i ddim dweud wrthych o gwbl"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr
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3.1.2.10.

Pwysau canfyddedig neu wirioneddol gan rieni

Yn yr un modd â 'phwysau canfyddedig neu wirioneddol gan ddysgwyr', roedd y rhan
fwyaf o'r cyfweleion eto’n ystyried bod pwysau canfyddedig neu wirioneddol gan rieni
yn llai pwysig na'r ffactorau eraill a archwiliwyd yn y cwestiwn hwn wrth benderfynu faint
o dystiolaeth a ddefnyddiwyd i wneud penderfyniadau graddio.
Nododd sawl cyfwelai fod ganddynt fwy o bwysau gan rieni na chan ddysgwyr yn ystod
y broses raddio. Dywedwyd yn arbennig fod hyn yn wir gan gyfweleion a oedd yn
addysgu mewn ysgolion annibynnol.
Nododd un cyfwelai, a oedd yn addysgu mewn ysgol annibynnol ac a soniodd am fod o
dan fwy o bwysau gan rieni, fod arweinwyr ei ganolfan yn pwysleisio nad oeddent i gael
eu "dychryn" gan rieni. Roedd cyfathrebu’n glir â rhieni am y broses raddio wedi helpu i
leddfu pwysau gan rieni, ac yn y pen draw, lleihau apeliadau, dywedwyd.
"Am mai ysgol breifat ydyn ni, mae yna elfen benodol o rieni sy'n meddwl bod hynny'n cyfiawnhau
mwy o bwysau ... efallai bod ganddynt hawl i roi mwy o bwysau ar y broses raddio... eglurom y
[broses] i'r rhieni, felly cawsom y rhieni'n bennaf i gytuno â’r hyn yr oeddem yn ei wneud a'r un
peth gyda'r disgyblion drwy ddweud bod yn rhaid i chi weithio ar gyfer y profion hyn y byddwn yn
eu cynnal ym mis Mawrth a mis Ebrill"
Swyddog / Rheolwr Arholiadau

Roedd gweithredu proses gadarn a gwybodaeth glir hefyd yn helpu i leihau pwysau ac
apeliadau gan rieni, yn ôl rhai cyfweleion, fel y crybwyllwyd mewn mannau eraill.

3.1.3. Pwysigrwydd pob math o dystiolaeth
Gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg am bwysigrwydd gwahanol fathau o dystiolaeth wrth
wneud penderfyniadau graddio.
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Ffigur 7: Pwysigrwydd pob math o dystiolaeth wrth wneud penderfyniadau graddio

Pwysigrwydd pob math o dystiolaeth wrth wneud penderfyniadau
graddio
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Roedd saith o bob deg o'r rhai a gymerodd ran yn yr arolwg o'r farn bod y
papurau/tasgau asesu blaenorol a addaswyd a ddarparwyd gan CBAC/corff dyfarnu yn
bwysig iawn.
Gofynnwyd i'r rhai y cyfwelwyd â hwy esbonio'r rhesymau y tu ôl i'w hymatebion i'r
arolwg. Crynhoir eu hadborth ar bob ffactor fel a ganlyn.

3.1.3.1. Papurau neu dasgau asesu blaenorol wedi'u haddasu a ddarparwyd
gan CBAC neu'r corff dyfarnu
Gan adlewyrchu data'r arolwg, dywedodd y rhan fwyaf o'r rhai y cyfwelwyd â hwy fod
defnyddio papurau neu dasgau asesu blaenorol wedi’u haddasu a ddarparwyd gan CBAC
neu'r corff dyfarnu yn bwysig wrth wneud penderfyniadau graddio. Teimlai rhai fod y
deunyddiau hyn yn gwella trylwyredd a chadernid y broses raddio am eu bod wedi'u
"profi" gan CBAC a/neu eu defnyddio i asesu dysgwyr eisoes. Dywedwyd nad oedd y
deunyddiau hyn ychwaith yn gadael llawer o gyfle i rieni na dysgwyr gwestiynu'r graddau
a ddyfarnwyd am eu bod wedi deillio o gyrff dyfarnu, gan adlewyrchu'r sylwadau a wnaed
eisoes.
Dywedodd rhai cyfweleion eu bod wedi creu eu tasgau asesu eu hunain ar gyfer eu
dysgwyr. Mewn rhai achosion, roedd hyn ar gyfer cymwysterau TGAU newydd eu diwygio
megis Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant, nad oedd unrhyw bapurau blaenorol
eto ar eu cyfer. Mewn achosion eraill, dywedodd cyfweleion eu bod wedi addasu
cwestiynau o bapurau neu dasgau asesu blaenorol gan CBAC neu'r corff dyfarnu i sicrhau
eu bod yn ymgorffori deunydd a gwmpaswyd yn y dosbarth.
Nododd sawl cyfwelai, er eu bod yn defnyddio papurau neu dasgau asesu blaenorol
wedi'u haddasu a ddarparwyd gan CBAC neu'r corff dyfarnu oherwydd y cynghorwyd
iddynt wneud hynny, eu bod yn teimlo bod y dull hwn yn annheg am fod y deunyddiau
hyn ar gael i'r cyhoedd, a bod llawer o ddysgwyr wedi dysgu'r cwestiynau a'r cynlluniau
marcio ar eu cof. Mae hyn yn adlewyrchu pwyntiau a wnaed mewn mannau eraill yn yr
adroddiad. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, teimlai'r cyfweleion hyn y dylai
CBAC/corff dyfarnu fod wedi sicrhau bod papurau nas gwelwyd o'r blaen ar gael.
Er mwyn cynyddu tegwch, dywedodd un cyfwelai eu bod wedi gwneud mân newidiadau
i'r papurau blaenorol a ddarparwyd gan CBAC, gan fod y corff dyfarnu wedi dweud
wrthynt y gallai peidio â defnyddio'r papurau blaenorol gosbi eu dysgwyr.
"Fe wnes i eu haddasu ychydig bach. Newidiais ychydig o [fanylion], dim ond i wneud yn siŵr nad
oeddent yn gallu ysgrifennu cynllun marcio a ddysgwyd ... rydych chi wir yn profi rhywbeth hollol
wahanol wedyn. Rydych chi'n profi gwaith cof ac nid eu dealltwriaeth"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Roedd rhai cyfweleion yn dweud bod defnyddio'r papurau blaenorol wedi'u haddasu
mewn amodau arholiad yn broses lafurus.
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"Yn gyntaf, roedd yr asesiadau a oedd ar gael ar CBAC gyda'r cynlluniau marcio. Y rhai wedi'u
haddasu. Defnyddiodd pob pwnc y rheini, felly defnyddiwyd y rheini gennym i gael ein sgôr
sylfaenol. Fe wnaethon ni eu cynnal mewn amodau arholiad mewn dosbarthiadau, felly casglwyd
ffonau i mewn. Roedd popeth yn llafurus: roedd yn hurt"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

3.1.3.2. Papurau neu dasgau asesu blaenorol eraill
Disgrifiodd y rhan fwyaf o'r cyfweleion a ddywedodd fod papurau neu dasgau asesu
blaenorol eraill yn bwysig wrth wneud penderfyniadau graddio, eu bod wedi defnyddio'r
deunyddiau hyn fel rhan o gyfres o wybodaeth a gasglwyd ar gyfer pob dysgwr i roi
darlun cytbwys o'i gyrhaeddiad.
"Cawsom ffug arholiad adeg y Nadolig. Cawsom ddarn o waith yr oedd angen ei wneud tua mis
Chwefror, ac yna gallem ddewis ar ba fformat oedd hwnnw. Yna cawsom waith cwrs a wnaethant
dros y Pasg, ac yna cawsom brofion yn y dosbarth tua hanner tymor mis Mai, tua'r adeg honno
hefyd"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Dywedodd rhai cyfweleion eu bod yn defnyddio papurau blaenorol yn rheolaidd gyda
dysgwyr yn y dosbarth i olrhain eu cynnydd a llunio barn deg wrth eu hasesu.
"Mae'r papurau blaenorol a'r asesiadau blaenorol yn bwysig oherwydd eu bod yn rhoi syniad i mi
ble mae'r plant wedi bod yn perfformio o ran eu gwaith ysgrifenedig ac os ydyn nhw am ryw reswm
[yn absennol neu o dan amgylchiadau eithriadol] a bod y papur maen nhw'n ei wneud yn y
dosbarth, eu bod nhw'n cael 20% yn hwnnw ond bod eu holl asesiadau blaenorol wedi bod yn
70%/80%, yna mae'n amlwg bod un yn anomaledd, felly byddwn yn defnyddio'r rheini wedyn i
ddweud, 'Wel, mewn gwirionedd mae hwn yn gymaint o eithriad, mae mor bell o’r arfer mai dyma
beth rwyf am edrych arno i wneud y penderfyniad hwnnw'. Oherwydd eto, tegwch yw’r nod, ie?"
Pennaeth Adran

Er eu bod yn pwysleisio gwerth y dull hwn o ran rhoi darlun manwl o gynnydd dysgwyr,
amlinellodd rhai cyfweleion y bu’n anodd rheoli defnyddio amrywiaeth o bapurau a
thasgau asesu blaenorol tra bod llawer o ddysgwyr gartref.
"Roedd braidd yn anodd. Roedd y plant i mewn ac allan. Roedd llawer o ddysgu ar-lein. Gwnaethom
lwyth o fideos, ond roedd llawer o anghydraddoldeb o ran rhai yn gwneud popeth a rhai'n gwneud
dim. Roedd yn anodd iawn gwybod sut i'w wneud yn deg i bawb"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

3.1.3.3. Asesiad di-arholiad (ADA)
Trafododd rhai cyfweleion ddefnyddio ADA. Esboniodd un cyfwelai fod ADA yn
werthfawr wrth wneud penderfyniadau graddio am ei fod yn galluogi dysgwyr i brofi
gwahanol elfennau o'r cymhwyster. Dywedwyd y byddai hyn, yn ei dro, yn helpu i'w
paratoi ar gyfer dysgu pellach ac yn gwneud iawn am rywfaint o'r dysgu a gollwyd yn
ystod y pandemig.
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"Yn amlwg, roedden ni'n gwybod pan fydden nhw’n mynd i'r coleg, y bydden nhw ar ei hôl hi o ran
gwybodaeth o'u cymharu â blynyddoedd eraill, ond roedden ni eisiau iddyn nhw fod wedi cael
cyffyrddiad ar draws yr holl wahanol gydrannau, felly fe wnaethon ni sicrhau bod y papurau
addasedig hynny wedyn yn cwmpasu ehangder"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Roedd y dysgwyr wedi llwyddo i gwblhau darnau sylweddol o ADA yn ystod y pandemig,
yn ôl cyfwelai arall. Nodwyd felly fod y math hwn o dystiolaeth yn gwneud cyfraniad
gwerthfawr tuag at benderfyniadau graddio.
"Yn ystod y cyfnod clo, cawsom ymgysylltiad da iawn a gwnaethom bob gwers yn fyw... Llwyddodd
llawer o'r pynciau mwy ymarferol fel Dylunio a Thechnoleg [TGAU] o fewn y cyfyngiadau i gael
myfyrwyr yn y gweithdy bob dydd roedd yr ysgol ar agor... Felly, nid oeddem yn credu bod
defnyddio ADA yn rhoi myfyrwyr o dan anfantais oherwydd... roeddem yn hyderus eu bod wedi'u
cwblhau. Fe'u gwnaed ag uniondeb; roeddem wedi dilyn y canllawiau a roddwyd. Felly, roeddem
yn teimlo bod hwnnw'n ddarn cadarn o dystiolaeth a fyddai'n gwrthsefyll craffu gan y bwrdd, ond
a fyddai mewn gwirionedd yn gwrthsefyll her gan rieni hefyd"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Er eu bod yn teimlo bod ADA yn bwysig wrth wneud penderfyniadau graddio, roedd un
cyfwelai yn myfyrio ar yr anhawster o gynnal asesiadau llafar gyda dysgwyr ar-lein fel
rhan o'r ADA ar gyfer cymhwyster iaith. Er bod y broses mor drylwyr â phosibl o dan yr
amgylchiadau, roedd yn teimlo ei bod yn fwy heriol i ddysgwyr a chanolfannau o'i
chymharu â chynnal asesiadau llafar wyneb yn wyneb.
"Ein harholiadau llafar, fe wnaethon ni eu cynnal drwy Google Meets... roedd hynny'n anodd iawn...
mae'n debyg bod y myfyrwyr o dan fwy o anfantais na mantais oherwydd os cawsoch chi erioed
wers drwy Google Meets... mae'r plant yn cael eu rhwystro gymaint pan ddaw'n fater o siarad yn y
math hwnnw o sefyllfa, maen nhw gymaint yn fwy hyderus yn rhoi negeseuon yn y sgwrs. Ond,
wrth siarad yn fyw, dw i'n meddwl eu bod nhw'n ei chael hi'n fwy o brofiad caled na sefyllfa arholiad
siarad un ac un"
Pennaeth Adran

I'r gwrthwyneb, dywedodd sawl cyfwelai fod achosion lle nad oeddent yn defnyddio
darnau o ADA wrth wneud penderfyniadau graddio am eu bod yn anghyflawn a'u bod
yn teimlo na fyddai hyn wedi caniatáu fawr o ddealltwriaeth o allu dysgwyr.
"Dydw i ddim yn gwneud gwaith dyfalu... Ydyn, rydyn ni'n adnabod ein plant. ond nid yw darn
anghyflawn o waith yn gorff o dystiolaeth a all ddweud wrthyf mewn gwirionedd, 'Dyma beth
ydyw'. Dw i ddim yn meddwl y byddai hynny'n deg i'r plant, i mi ddyfalu beth oedden nhw wedi'i
wneud"
Pennaeth Adran

3.1.3.4. Profion dosbarth nad ydynt yn seiliedig ar bapurau blaenorol
Dywedodd cyfweleion a ddywedodd fod profion dosbarth nad oeddent yn seiliedig ar
bapurau blaenorol yn bwysig wrth wneud penderfyniadau graddio eu bod yn tueddu i
ddefnyddio'r dull hwn ar y cyd â mathau eraill o dystiolaeth wrth wneud penderfyniadau
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graddio. Dywedodd y rhan fwyaf o'r cyfweleion hyn fod profion dosbarth yn helpu i
ddarparu tystiolaeth wrthrychol a dibynadwy o allu dysgwyr.
Ar gyfer rhai cymwysterau TGAU fel Cerddoriaeth, dywedodd cyfweleion fod yn rhaid
gwneud rhai profion yn y dosbarth am nad oedd gan ddysgwyr y cyfleusterau na'r offer
i'w gwneud gartref. Ar gyfer TGAU eraill fel Mathemateg, eglurodd cyfweleion eu bod yn
gwneud mwy o ddefnydd o brofion dosbarth nad oeddent yn seiliedig ar bapurau
blaenorol o'u cymharu â mathau eraill o dystiolaeth gyda dysgwyr o haenau uwch, ond
yn defnyddio cyfuniadau gwahanol o dystiolaeth i asesu dysgwyr o haenau eraill.
"Roedd yn dibynnu ar ba haen roedden nhw'n ei gosod. Y llynedd, [ar gyfer] dosbarth haen uwch...
Fe wnes i'n siŵr bod ein profion dosbarth a ddefnyddiwn tuag at raddau targed y gellid bod wedi'u
defnyddio fel tystiolaeth, mewn gwirionedd yn gwestiynau hunan-wneud – cwestiynau nas
gwelwyd o'r blaen, deunydd cwbl wreiddiol a ysgrifennwyd gennyf fi neu fy nghydweithiwr. Yn y
dosbarth canolradd, er enghraifft, roedd eu profion dosbarth yn gyfuniad o gwestiynau nas
gwelwyd o'r blaen a chwestiynau papur blaenorol"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Nododd rhai cyfweleion fod dysgwyr yn teimlo dan lai o bwysau wrth gwblhau'r profion
dosbarth o’u cymharu ag arholiadau ac â'r papurau neu dasgau asesu blaenorol wedi'u
haddasu a ddarparwyd gan CBAC. O ganlyniad, roedd y dysgwyr yn tueddu i berfformio'n
well ar y profion dosbarth nag ar yr asesiadau mwy ffurfiol. Dywedwyd bod eu profion
dosbarth felly’n ddangosydd pwysig o wir allu dysgwyr.
"Profion diwedd pwnc... gwelwn eu bod yn achosi llai o straen am ... nid ydynt yn creu’r un pwysau
ag arholiad … gwnaethom gynyddu eu gradd neu ostwng eu gradd yn seiliedig ar y profion diwedd
uned hynny felly pe bai myfyriwr yn cael gradd A* ond yn radd C drwy'r flwyddyn, efallai ei fod
wedi gweithio'r cwestiynau papur blaenorol hynny ac mewn gwirionedd ni fyddai cael A* wedi
arwain at gael y profiad gorau iddo ar Safon Uwch gan nad oedd yn adlewyrchiad cywir o'i allu"
Pennaeth Adran

Dywedodd un cyfwelai fod profion diwedd blwyddyn ac elfennau sylweddol o ADA yn
llai pwysig na phrofion dosbarth nad oeddent yn seiliedig ar bapurau blaenorol wrth
bennu graddau dysgwyr, er eu bod yn pwysleisio'r angen i ddefnyddio ystod o
dystiolaeth i bennu graddau.
"Unwaith eto, oherwydd bod gennym lawer o brofion oherwydd bod gennym lawer o ddadansoddi
drwy gydol dwy flynedd y cwrs astudio, mae gennym lawer o dystiolaeth i’w seilio ar hynny, ond
yna i’r un graddau rhoddodd y profion a gynhaliwyd gennym drwy fis Mawrth a mis Ebrill 2021
lawer iawn o dystiolaeth arall i ni yn ogystal ac yn unol â'r hyn yr oedd yr holl gyrff [dyfarnu] am
ei gael. Dyna a ddefnyddiwyd gennym fel prif ffynhonnell dystiolaeth, nid yr unig ffynhonnell ond
y brif ffynhonnell, gan gyfuno'r pethau eraill â llai o bwysigrwydd wrth i ni gyrraedd y profion
dosbarth"
Swyddog / Rheolwr Arholiadau
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3.1.3.5. Gwaith dosbarth
Roedd y rhan fwyaf o'r rhai y cyfwelwyd â hwy a oedd yn myfyrio ar bwysigrwydd gwaith
dosbarth wrth wneud penderfyniadau graddio yn teimlo nad oedd yn adlewyrchiad cwbl
gywir na chadarn o allu'r dysgwyr eu hunain, ac felly nad oedd mor bwysig â mathau
eraill o dystiolaeth. Roedd hyn yn rhannol oherwydd bod dysgwyr yn aml yn gweithio
mewn grwpiau yn y dosbarth.
"[Nid yw’r] gwaith dosbarth... bob amser yn ddangosydd dibynadwy o berfformiad a chyflawniad
unigol yr ymgeisydd oherwydd yn y dosbarth byddent yn gweithio mewn parau a fesul tri a
phedwar"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Nid oedd gwaith dosbarth yn destun yr un prosesau cymedroli a safoni llym â rhai
mathau eraill o asesu, a oedd yn lleihau ei bwysigrwydd yn y broses raddio, yn ôl y
cyfweleion hefyd.
"Doedden ni ddim yn gallu sicrhau profiad cyson. Ni allem warantu cadernid cyson felly pan
gynhaliwyd yr asesiad hwnnw, ac oherwydd nifer y papurau blaenorol, cawsom safoni a chymedroli
clir iawn. Ni allem sicrhau y byddai'r gwaith dosbarth wedi gwrthsefyll y craffu"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

I'r gwrthwyneb, dywedodd un cyfwelai fod gwaith dosbarth wedi bod yn bwysig wrth
wneud penderfyniadau graddio ar gyfer dysgwyr ag absenoldebau hir o'r dosbarth.
"Felly, y rheswm pam oedd gwaith dosbarth yn eithaf pwysig oedd un myfyriwr nad oedd yma, ni
chwblhaodd unrhyw brofion. Ac felly, am y rheswm hwnnw, bu'n rhaid i mi gynnwys gwaith
dosbarth yn y broses o wneud penderfyniadau. Teimlais felly ei bod yn bwysig, er bod pobl yn
gwneud y profion, fy mod hefyd yn ystyried... gwaith dosbarth i'r lleill oherwydd eto gallaf ddweud,
'Barnwyd pawb ar yr asesiad a'u gwaith dosbarth, nid dim ond y person hwn'"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Roedd cyfwelai arall o'r farn bod gwaith dosbarth yn bwysig wrth wneud penderfyniadau
graddio i gydnabod ymdrechion dysgwyr. Nodwyd hefyd bod gwaith dosbarth yn aml
yn arwydd o allu cyffredinol dysgwyr.
"Bryd hynny, roedd yn ymwneud â'r gwaith dosbarth ac yn gyffredinol, cyn COVID, y disgyblion
hynny sy'n cael graddau uwch yw'r rhai sy'n ymwneud â'u gwaith dosbarth ac sy'n ymdrechu'n
galed ac rydych chi'n teimlo y dylech chi wobrwyo'r ymdrech beth bynnag fo'r cefndir felly bryd
hynny roedden ni'n meddwl bod gwaith dosbarth yn bwysig iawn oherwydd pan fyddwch chi'n
edrych yn ôl gallwch chi edrych yn ôl fel arfer a chyfateb gwaith dosbarth da gyda graddau da, ac
felly mae'n rhoi dangosydd da"
Pennaeth Adran

3.1.3.6. Cymryd rhan mewn perfformiadau neu bethau ymarferol
Dywedodd y rhan fwyaf o'r cyfweleion nad oeddent yn defnyddio cyfranogiad mewn
perfformiadau neu bethau ymarferol wrth wneud penderfyniadau graddio am nad oedd
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yn berthnasol i'w pynciau. Fodd bynnag, roedd penderfyniadau graddio mewn pynciau
fel cerddoriaeth a drama sydd ag elfennau perfformiad sylweddol yn dibynnu'n drwm ar
gyfranogiad mewn perfformiadau neu bethau ymarferol.
Dywedodd un cyfwelai fod ei ganolfan wedi recordio perfformiadau cerddoriaeth a
drama ymlaen llaw rhag ofn y byddai cyfnod clo pellach neu fod absenoldeb dysgwyr yn
lleihau'r cyfleoedd i recordio.
"Fe wnaethon ni fuddsoddi'n eithaf helaeth mewn offer clywedol... gan wybod na fyddai arholwyr
yn ymweld... gwnaeth y pynciau drama a cherddoriaeth recordio’r holl bethau ymarferol gan wybod
y byddent yn addysgu'r papur arholiad pe byddem yn cael cyfnod clo dros y gaeaf. Talodd hynny
ar ei ganfed"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

3.1.3.7. Gwaith Cartref
Nid oedd gwaith cartref yn bwysig i'r rhan fwyaf o gyfweleion wrth wneud
penderfyniadau graddio. Roedd hyn yn bennaf oherwydd na ellid gwarantu nad oedd
dysgwyr wedi cael cymorth gyda'u gwaith cartref gan rieni neu ofalwyr gartref, neu gan
diwtoriaid preifat.
Ystyriai rhai cyfweleion fod defnyddio gwaith cartref i wneud penderfyniadau graddio yn
annheg ac yn agored i'w herio gan ddysgwyr a rhieni. Roedd hyn oherwydd efallai nad
oedd dysgwyr wedi gwneud eu gorau glas arno os nad oeddent yn gwybod ymlaen llaw
y byddai'n cyfrif tuag at eu gradd gyffredinol.
"Oherwydd nad oeddem wedi rhoi gwybod i'r myfyrwyr mai dyna oedd yn mynd i ddigwydd, ac
roedd bron fel peth ôl-weithredol a allai, yn ein barn ni, arwain at lawer o her ... 'Pe bawn i'n
gwybod bod fy ngwaith cartref yn mynd i gael ei ddefnyddio ar gyfer hyn, byddwn wedi gwneud
mwy o ymdrech' ... Felly, roeddem am sicrhau bod ganddynt yr wybodaeth honno i ddechrau felly
gallent wneud y dyfarniad hwnnw"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

I'r gwrthwyneb, roedd rhai cyfweleion yn teimlo bod gwaith cartref yn adlewyrchiad da
o allu dysgwyr ac yn ei ddefnyddio ar y cyd ag asesiadau eraill i ffurfio rhan o'u gradd
gyffredinol.
"Roedd y gwaith cartref estynedig yn seiliedig ar draethodau, ac unwaith eto fe wnaethon ni
ddefnyddio gwaith o bapurau blaenorol. Ond gydag asesiad y Pasg, roedd yn rhaid i ni lunio barn
broffesiynol a'i lunio, a llunio ein cynllun marcio ein hunain, yn seiliedig ar y math o gwestiynau a
ofynnir ac - oherwydd nad yw'r cynlluniau marcio yn amrywio'n fawr, maen nhw'n chwilio am yr
un mathau o bethau. Felly, mae'r cynnwys yn amrywio ond mae'r graddio'n tueddu i fod yn eithaf
tebyg. Felly, dyma ni’n eistedd fel tîm i feddwl am ein cwestiynau a'n meini prawf ein hunain"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr
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3.1.3.8. Perfformiad dysgwyr mewn profion neu asesiadau safonedig allanol
nad ydynt yn cael eu darparu gan CBAC na'r corff dyfarnu
Yn unol â'r ymatebion i'r arolwg, dywedodd bron pob un o'r cyfweleion nad oeddent yn
defnyddio perfformiad dysgwyr mewn profion neu asesiadau safonedig allanol na
ddarparwyd gan CBAC na'r corff dyfarnu wrth wneud penderfyniadau graddio, neu nad
oedd y math hwn o dystiolaeth yn berthnasol iddynt. Teimlai'r un cyfwelai a grybwyllodd
y math hwn o dystiolaeth na fyddai'n ddigon trylwyr i'w defnyddio at y diben hwn, ac y
byddai cyflwyno math anghyfarwydd o asesiad i ddysgwyr yn cynyddu eu pryder.
"Dydw i ddim yn meddwl ei fod yn ddigon dilys. Roeddent i fod i wneud arholiad CBAC... Mae CBAC
yn awgrymu geirfa. Rydym yn dilyn cynllun gwaith CBAC... Pe bawn i'n rhoi [prawf neu asesiad
safonedig allanol arall nad yw wedi'i ddarparu gan CBAC neu'r corff dyfarnu] o'u blaenau pan
fuom yn edrych ar CBAC, byddent yn mynd o’u co... dyna lefel arall o straen nad oeddwn am ei
rhoi iddynt. Doeddwn i ddim yn teimlo ei fod yn deg o gwbl rhoi hynny iddyn nhw"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

3.1.4. Ffactorau a ystyriwyd wrth wneud penderfyniadau graddio
Gofynnwyd i ymatebwyr nodi pa ffactorau yr oeddent yn eu hystyried wrth wneud
penderfyniadau graddio.
Ffigur 8: Ffactorau a ystyriwyd cyn gwneud penderfyniadau graddio

Pa ffactorau a ystyriwyd gennych cyn llunio eich barn?
Cynlluniau marcio ar gyfer papurau blaenorol

90%

Disgrifwyr gradd

85%

Canllawiau CBAC/y corff dyfarnu
Ffiniau gradd a gyhoeddwyd ar gyfer papurau
blaenorol
Canlyniadau myfyrwyr blynyddoedd blaenorol
(2019 neu gynt)
Gwaith ymgeiswyr blynyddoedd blaenorol
(e.e. sgriptiau arholiad, ADA, gwaith cwrs)

82%
79%
48%
27%

Sail = 333 o ymatebwyr

Fel y dengys Ffigur 8, defnyddiodd mwyafrif helaeth yr ymatebwyr gynlluniau marcio ar
gyfer papurau blaenorol, disgrifwyr graddau, canllawiau gan CBAC/corff dyfarnu, a
ffiniau graddau a gyhoeddwyd ar gyfer papurau blaenorol cyn llunio eu barn. Roedd llai
na hanner y rhai a ymatebodd i'n harolwg wedi ystyried canlyniadau carfannau blaenorol
neu'r gwaith gan ddysgwyr a gyflwynwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol.
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3.1.4.1. Pa mor dda oedd disgrifwyr gradd yn gweithio?
Gofynnwyd i'r cyfweleion pa mor dda yr oedd disgrifwyr gradd yn gweithio, a sut, os o
gwbl, y gellid eu gwella. Teimlai'r rhan fwyaf o'r cyfweleion y gellid bod wedi gwella'r
disgrifwyr gradd a roddwyd iddynt gan CBAC. Dywedwyd nad oedd ganddynt ddigon o
fanylder hanfodol drwy hepgor pob gradd arall. Roedd hyn yn creu amwysedd, dryswch
a thensiwn wrth raddio. Felly, dywedwyd y dylai disgrifwyr gradd fod yn fanylach a
chynnwys pob gradd.
"Yr her fwyaf gyda hynny oedd nad oedd y disgrifwyr gradd yno’n llawn felly aethom am A i C i E
ac roedd llawer o amwysedd ynghylch y disgrifwyr gradd hynny a arweiniodd at lawer o ddadleuon
oherwydd bod pobl yn ymladd dros eu plant am farciau penodol"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Dywedodd rhai cyfweleion a raddiodd TGAU gyda chyfrannau uwch o ADA megis Celf a
Drama fod yn rhaid iddynt addasu eu haddysgu i gynhyrchu tystiolaeth a oedd yn cyfateb
i bwysiadau tystiolaeth a ddaeth o arholiadau ac o ADA.
“Roedd disgrifiadau gradd ar gael a fe defnyddwyd rhain. Roedd yn anodd iawn gyda'r pynciau
ymarferol... felly, roedd rhaid i ni addasu ein holl wersi... fe wnaethon ni ddilyn pwysoli CBAC. Er
enghraifft, Uned 1 mewn TGAU Drama; mae'n 40% gyda dwy ran o waith cwrs. Roedd yn annheg
gwneud hynny'n wahanol a gwneud, efallai, y papur arholiad 40%... Ceisiodd pawb gadw mor agos
â phosibl at y pwysoli i wneud y broses yn deg."
Pennaeth Adran

Teimlai nifer fach o gyfweleion nad oedd angen gwella'r disgrifwyr gradd. Dywedodd y
rhan fwyaf o'r rhain fod y disgrifwyr yn ddefnyddiol fel y maent, tra dywedodd un cyfwelai
nad oedd yn teimlo bod eu hangen arno yn y lle cyntaf.
"Roeddwn i'n hoffi'r disgrifwyr gradd, a dweud y gwir. Roeddent yn ddefnyddiol i'n helpu i wneud
y penderfyniadau anodd ar ôl i'r papur ysgrifenedig fod yno. Felly, rwy'n credu mai nhw oedd y
rhan leiaf problemus o'r broses"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

3.1.4.2. Sut y defnyddiwyd ffiniau graddau?
Gofynnwyd cwestiwn agored i'r cyfweleion ynghylch pa ffiniau graddau yr oeddent yn
eu defnyddio, a sut yr oeddent yn eu defnyddio. Dywedodd y rhan fwyaf eu bod yn
defnyddio'r ffiniau graddau a bennwyd gan gyrff dyfarnu. Roedd cyfweleion yn tueddu
naill ai i ddewis ffin gradd o un flwyddyn benodol a'i haddasu i'w hasesiadau neu gyfrifo'r
cyfartaledd o wahanol ffiniau graddau dros y blynyddoedd diwethaf a chymhwyso
hwnnw yn hytrach.
"Fe wnaethom ddefnyddio'r ffiniau graddau ar wefan CBAC. Unrhyw gynnwys a oedd ar yr
arholiad... dewiswyd y papurau wedi'u haddasu a oedd yn gweddu'n well i'r hyn yr oedd ein
disgyblion wedi'i wneud, oherwydd bod y pynciau'n amrywio ar draws y papurau. Felly, ym mhob
maes pwnc cawsom ryddid llwyr; fe ddewison ni’r rhai yr oeddem am eu cael ond ar wahân i hynny,
ni wnaethom wyro"
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Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Dywedodd un cyfwelai ei fod hefyd wedi defnyddio ffiniau graddau CBAC fel sail n ond
eu newid i gydnabod pan oedd dysgwyr yn amlwg wedi dysgu'r papurau ymlaen llaw ar
eu cof. Dywedodd cyfwelai arall nad oedd yn defnyddio ffiniau graddau CBAC am ei fod
yn teimlo nad oeddent yn gweddu i'r asesiadau yr oedd yn eu defnyddio.
"Ni ddefnyddion ni’r ffiniau graddau fel y'u dynodwyd gan y byrddau arholi, oherwydd doedden ni
ddim yn credu eu bod yn berthnasol o ystyried ffurf yr asesiadau a roddwyd. Felly, ymlaen llaw,
roeddem yn meddwl ble y dylai ffiniau'r graddau fod. Ar gyfer rhai pynciau, defnyddiwyd y ffin
gradd a roddwyd yn yr arholiadau, ond i'r rhan fwyaf ni ddefnyddiwyd honno oherwydd bod natur
yr arholiadau yn golygu bod arddull wahanol. Ond, fe wnaethon ni ... edrych ar yr hyn y byddai'r
ffiniau gradd hynny'n ei gynrychioli, sut yr oeddent yn cyfateb i'r disgrifwyr gradd, ac i weld pa mor
gywir oeddent ac yna gwnaethom daflu ein data... i ddisgwyliadau traddodiadol ein graddau, ac
roeddent yn iawn fwy neu lai"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

3.1.4.3. Sut yr ymdriniwyd ag achosion ffiniol?
Dywedodd y rhan fwyaf o'r cyfweleion yr ymdriniwyd ag achosion ffiniol yn ystod y
broses safoni mewnol. Roedd hyn yn tueddu i olygu bod achosion ffiniol wedi'u marcio
ddwywaith i ddod i benderfyniad terfynol.
“O ni’n rhannu darnau o waith gyda’n gilydd a chadw ambell ddarn o waith nôl os oedd unrhyw
amheuaeth am y marc i sicrhau fod pawb yn yr adran yn cytuno. Ond ni’n gorfod neud hyn pob
blwyddyn ta’ beth cyn i ni anfon sampl a bwydo’r marciau mewn i CBAC.”
Pennaeth Adran

Er bod y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn ymddangos yn hyderus wrth ddelio ag achosion
ffiniol, dywedodd llawer fod hyn yn peri straen oherwydd bygythiad apeliadau gan
ddysgwyr neu rieni, neu graffu gan gyrff dyfarnu, gan adlewyrchu pryderon a fynegwyd
mewn ymateb i gwestiynau eraill.
Esboniodd rhai ymatebwyr fod eu dull cyfannol yn cael ei ddefnyddio gydag achosion
ffiniol lle byddai dysgwyr yn cael graddau a oedd yn ystyried eu gwaith blaenorol.
"Dywedwn ein bod wedi cymryd y dull cyfannol hwn yn fwy tuag at ein myfyrwyr Safon Uwch gan
ei fod yn mynd i benderfynu eu dyfodol ... Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu ein bod wedi symud
myfyrwyr i fyny filiynau o raddau. Er enghraifft, petaen nhw ar y ffin ag A a bod tystiolaeth o
brofion dosbarth yn dangos eu bod yn cyrraedd A, byddem yn eu symud i fyny"
Pennaeth Adran

3.1.4.4. Sut cafodd barn academaidd gyfannol ei deall a'i defnyddio?
Gofynnwyd hefyd i'r cyfweleion beth yr oeddent yn ei ddeall wrth ganllawiau graddio
cyffredinol CBAC ar lunio barn academaidd gyfannol, a sut roedd hyn yn gweithio'n
ymarferol.
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Roedd yr holl gyfweleion yn deall bod llunio barn academaidd gyfannol yn golygu y
dylent ystyried perfformiad ehangach dysgwyr wrth ystyried eu graddau, yn hytrach nag
asesiadau unigol.
Eglurodd y rhan fwyaf o'r cyfweleion y gallai athrawon, pe bai dysgwr yn gwneud yn
arbennig o wael mewn asesiad, gymharu’r perfformiad hwnnw â'i berfformiad drwy
gydol ei astudiaeth TGAU. Yna gallent wneud newidiadau i'w gradd er mwyn
adlewyrchu'n well yr hyn yr oeddent yn teimlo yr oedd dysgwyr wedi dangos eu bod yn
gallu ei wneud.
Eglurodd rhai cyfweleion eu bod yn nodi dysgwyr yr oeddent yn amau eu bod wedi cael
gafael ar bapurau a oedd ar gael i'r cyhoedd. Dywedwyd hefyd bod y graddau a gafodd
y dysgwyr hyn yn adlewyrchu eu perfformiadau blaenorol yn well drwy gydol eu
hastudiaeth.
"Roedd yn gweithio fel hyn - roeddem i gyd wedi cael ein profion dosbarth ein hunain drwy gydol
y flwyddyn i weld sut hwyl gawson nhw. Gallem ddefnyddio'r rheini i raddau... Roedd fy ngraddau'n
dal wedi’u chwyddo... [Er] daeth un allan ag E a daeth un allan gyda D. Roedd yr un a gafodd radd
E yn amlwg yn meddwl ei fod wedi gweithio'n ddigon caled yn dysgu’r cynllun marcio ar ei gof i
gael mwy nag E"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Dywedodd rhai cyfweleion nad oeddent yn llunio barn academaidd gyfannol, gan ddewis
yn hytrach seilio graddau dysgwyr yn gyfan gwbl ar eu perfformiad yn eu hasesiad(au).
Y rheswm am hyn oedd y byddai wedi cymryd gormod o amser i roi dull cyfannol teg o
ymdrin â gradd pob dysgwr ac felly nid oedd yn ymarferol gwneud hynny.
"Roedd y gair 'cyfannol' yn awgrymu i ni pan ddaeth i'r amlwg gyntaf y dylai fod dros gyfnod hir,
ond daeth yn eithaf amlwg bod hynny'n mynd i fod yn anodd iawn... Felly, rwy'n credu bod pedwar
asesiad yn ddigon... Dw i ddim yn meddwl y gallen ni fod wedi ffitio mwy i mewn a dweud y gwir"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr
"Felly, mae'n anodd iawn rhoi darlun cyfannol o bob plentyn unigol pan fyddwch chi'n delio â
channoedd o fyfyrwyr... Wrth ymarfer o ddydd i ddydd, os oes gennych 200 i 300 o bobl yn eich
carfan, ni allwch wneud hynny"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
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3.2. Hyfforddiant ac arweiniad
3.2.1. Ymwybyddiaeth o rolau a chyfrifoldebau
Gofynnwyd i'r cyfweleion i ba raddau roedden nhw’n deall eu rolau a'u cyfrifoldebau
drwy gydol y broses raddio. Cadarnhaodd bron pob un eu bod yn glir iawn ynglŷn â'u
rolau a'u cyfrifoldebau a'u bod yn teimlo'n hyderus yn eu galluoedd i gyflawni'r gwaith
angenrheidiol.
Soniodd y cyfweleion yn aml am werth y cymorth a gawsant gan gydweithwyr a thimau
arwain i sicrhau dealltwriaeth ac eglurder.
"Roedd ein Huwch Dîm Arwain yn wych, ac fe ddywedon nhw wrthym beth yn union yr oedd angen
i ni ei wneud Roeddwn i'n teimlo'n ddiolchgar iawn am fod yn rhan o'r ysgol hon gan eu bod yn
rhoi cymaint o amser i ddweud wrthym beth oedd angen i ni ei wneud ac roedd hynny'n cael ei
fwydo i lawr yn dda iawn drwy gyfarfodydd staff"
Pennaeth Adran

Disgrifiodd rhai sut y cafodd gwybodaeth ei lledaenu i'r holl staff drwy gyfarfodydd,
cyflwyniadau, canllawiau canolfan a chymorth canolfan ar-lein.
"Ar ôl i ni gael eglurder ar gyhoeddiad neu newid gyda chymwysterau, byddwn yn gwneud
cyflwyniad fideo. Byddwn yn trafod hynny ac yna byddai hynny’n cael ei ddangos wedyn mewn
cyfarfodydd pwnc a chyfarfodydd cyfadran. Yna, pan fyddai’n bryd gwneud proses benodol fel
cymedroli, er bod ffurflen i [staff addysgu] ei llenwi, byddai canllaw cam wrth gam hefyd yr oeddwn
wedi'i ysgrifennu .... Fe wnes i [greu] … un ddogfen a oedd â'r holl hyperddolenni arni a oedd yn
cael ei diweddaru'n rheolaidd ac a aeth allan i'r holl staff fel bod gan bawb un lle i fynd iddo, i
ddod o hyd i'r canllawiau cywir ac yna i ddod o hyd i'r ffurflen gywir fel tystiolaeth i’w defnyddio'r
holl ffordd drwodd"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Dywedwyd bod gwneud hyfforddiant ar gael i staff yn fater a oresgynnwyd mewn rhai
achosion drwy wneud y defnydd gorau o amser nad yw'n amser addysgu.
"I'r staff, roedden ni'n ceisio defnyddio amser hyfforddi. Cyfarfuom â'r holl Gyfarwyddwyr Dysgu a
rhoi'r holl wybodaeth iddynt a chawsant gyfarfod bryd hynny o fewn eu cyfadrannau a rhaeadru
hynny i weddill y staff. Roedd yn broses eithaf trwyadl a thrylwyr"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Dywedodd un cyfwelai fod paratoi cynlluniau i'w cyflwyno i CBAC yn y lle cyntaf wedi
helpu i ddiffinio rolau a chyfrifoldebau staff ar bob lefel yn eu canolfan.
"Rhan o'r broses gychwynnol oedd cyhoeddi ein cynlluniau ein hunain a'u cyflwyno i CBAC ac o
fewn hynny fe'i gwnaethom yn glir iawn am rolau unigol ... yr holl ffordd drwy'r broses... a gafodd
ei mapio’n ofalus iawn. Roedd ambell newid ar hyd y ffordd pan sylweddolon ni y gallai fod darn
ychwanegol o waith ond ar y cyfan, o ran rolau a chyfrifoldebau, o gadeirydd y llywodraethwyr i'r
pennaeth, trwof fi, i lawr i staff addysgu, roedd yn bwysig ein bod ni'n gweithio ein ffordd yn ôl"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
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Soniodd rhai cyfweleion am werth staff yn gweithio'n dda gyda'i gilydd a chyda
thrylwyredd tuag at ganlyniad teg i ddysgwyr.
"Wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi, do [daeth ein rolau a'n cyfrifoldebau yn gliriach] oherwydd ein
bod yn gwybod y byddai'n rhaid i'n penderfyniadau fod mor drylwyr â phosibl. Felly, gwnaethom
safoni marcio ... byddem yn marcio ychydig o bapurau neu asesiadau ac yna byddem yn dod at ein
gilydd fel tîm i edrych i weld a oeddem i gyd yn cyd-fynd. Mae tri ohonom wedi gweithio gyda'n
gilydd ers tua 15 mlynedd felly rydym yn meddwl fel un, felly doedd dim llawer o anghysondeb.
Felly, cawsom y safoni cyn bwrw ymlaen â marcio ac yna buom yn gwirio gwaith ein gilydd yn
annibynnol hefyd"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Amlygodd un cyfranogwr hefyd fod ei rôl yn ymatebol, a bu’n ymateb drwy gydol y
broses i'r canllawiau wrth iddynt gyrraedd o Cymwysterau Cymru.
"Wel, wrth i fwy o wybodaeth ddod gan Cymwysterau Cymru, fe fyddech yn ymateb i'r hyn yr oedd
yn rhaid i chi ei wneud. Roeddwn i'n gwybod o'r dechrau bod... rhaid inni ei gael yn iawn. Ond
roedd yn newydd ac yn anhysbys i ni i gyd. Roedd yn fwy ymatebol: 'O, mae angen i ni wneud hyn,
mae angen i ni wneud hynny'. Rwy'n meddwl o'r cychwyn cyntaf, daeth yn gwbl glir mai ein rôl ni
oedd sicrhau ein bod yn sefydlu prosesau a oedd yn deg i'n holl fyfyrwyr ... rhoesom raddau a
bennwyd gan ganolfan y byddai'r bwrdd arholi yn eu dyfarnu yn y pen draw a oedd yn deg i'r
garfan eleni ond a oedd hefyd yn deg i garfannau blaenorol a charfannau'r dyfodol oherwydd mae
hynny'n bwysig iawn"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Disgrifiodd rhai cyfweleion sut yr oeddent yn esbonio prosesau graddio eu canolfan i
ddysgwyr a rhieni i'w sicrhau am drylwyredd a thegwch eu dull gweithredu drwy
gyfarfodydd o bell, gwybodaeth wedi’i hargraffu i rieni, a gwasanaethau gyda dysgwyr.
"Wrth inni gael gwybodaeth, byddem yn ei throsglwyddo i staff, i ofalwyr, i fyfyrwyr. Cawsom
sesiynau briffio i rieni ... cyfarfodydd Zoom gyda rhieni ... i gyflwyno iddynt yr wybodaeth a roddwyd
i ni; sut yr oeddem yn mynd i'w wneud. Byddem yn trafod ein polisi graddio canolfan gyda nhw ...
fe'i hanfonwyd allan - roedd gan bob rhiant gopi ohono. Cawsom wasanaethau ar-lein ... ac yna
pan ddaethant i mewn ar ôl y Pasg, cawsom wasanaethau go iawn lle aethom o gwmpas i'r
dosbarthiadau i siarad â nhw"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Soniodd cyfweleion hefyd fod angen iddynt fod yn glir ynghylch eu rolau a'u
cyfrifoldebau oherwydd ofn sicrhau ansawdd gan CBAC ar ddiwedd y broses, gan
adlewyrchu adborth blaenorol.
Roedd rhai cyfweleion a oedd â phrofiad blaenorol o farcio arholiadau allanol yn teimlo
bod ganddynt fantais dros eraill ac felly roeddent yn fwy hyderus yn y broses.
“Rwy'n dysgu arholiadau CBAC hefyd, felly rwy'n deall digon... roedd gennym ni rai unedau [staff]
a oedd yn newydd i'r swydd a llai profiadol. Roedd yn amlwg fod eisiau ychydig mwy o gefnogaeth
arnyn nhw weithiau, gan fod rhai ddim yn siŵr beth oedd yn digwydd ... Roedd angen rhywun hŷn
i arwain pobl."
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr
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Pan ofynnwyd pa gymorth y byddent wedi'i hoffi i egluro eu rolau a'u cyfrifoldebau,
cynigiodd y cyfweleion nifer o awgrymiadau:
•

Penderfyniadau a hysbysiadau cynharach, cadarn, clir a chyson am newidiadau
er mwyn osgoi pryder, pwysau, dryswch ac anawsterau.

"Erbyn yr amser yr oeddem i fod i wneud hyfforddiant... roedd disgwyl i ni eisoes gynnal arholiadau
a phrofion a bod yn eu marcio a'u graddio a hefyd sicrhau nad oedd unrhyw ragfarn anymwybodol
na phroblemau posibl gyda'r papurau arholiad eu hunain a bu'n rhaid i ni baratoi'r papurau
arholiad neu bapurau prawf drwodd ym mis Ionawr a Chwefror ar gyfer cynnal arholiadau ym mis
Mawrth ac Ebrill"
Swyddog / Rheolwr Arholiadau
•

Fideos sy'n dangos arfer gorau o ran cymedroli a safoni.

"Efallai y buasai fideos yn well na'r PowerPoint yn unig – rhywun yn esbonio i chi go iawn, a
byddwn wedi hoffi gweld enghreifftiau o sut mae proses dda yn edrych ... Sut olwg sydd ar
gymedroli da ... cyfarfodydd safoni da"
Pennaeth Adran
•

Asesiadau sampl, yn enwedig ar gyfer pynciau newydd.

"Byddai wedi ei gwneud yn haws pe bai rhai asesiadau sampl eraill, dim ond am fod hwn yn
gymhwyster newydd. Rwy'n credu pe bai wedi bod y flwyddyn flaenorol a bod Iechyd a Gofal
Cymdeithasol yn rhedeg ers tipyn bryd hynny, buasai dwsinau o bapurau arholiad y gellid bod
wedi'u dewis nad oedd pob plentyn erioed wedi'u gweld, mae'n debyg"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

3.2.2. Ymwybyddiaeth o hyfforddiant ac arweiniad
Gofynnwyd i'r ymatebwyr a oeddent yn ymwybodol o'r canllawiau ynghylch llunio barn
wrthrychol a ddarparwyd gan CBAC/y corff dyfarnu. Roedd y rhan fwyaf (84%) o'r
ymatebwyr yn ymwybodol o'r canllawiau hyn, a dywedodd tuag un o bob deg
ymatebydd (11%) nad oeddent yn ymwybodol ohono, ac nid oedd 6% yn siŵr.
Gofynnwyd i'r ymatebwyr hefyd a oeddent wedi mynychu hyfforddiant ar y broses
raddio.
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Ffigur 9: Hyfforddiant a gafwyd

A gawsoch chi hyfforddiant ar y broses raddio?

Eich canolfan eich hun

81%

CBAC/y corff dyfarnu

Arall

Canolfan heblaw’r un lle rydych yn addysgu

50%

5%

2%

Sail = 301 o ymatebwyr

Roedd tua phedwar o bob pump (81%) o'r ymatebwyr wedi mynychu hyfforddiant a
ddarparwyd gan eu canolfan eu hunain tra bod hanner wedi mynychu hyfforddiant a
roddwyd gan CBAC/y corff dyfarnu. Dywedodd pump y cant o'r ymatebwyr eu bod wedi
mynychu hyfforddiant 'arall' gyda gweithdai ar-lein a gwylio fideos hyfforddiant ymhlith
yr ymatebion a grybwyllwyd gan ymatebwyr.

3.2.3. Effeithiolrwydd hyfforddiant ac arweiniad
Gofynnwyd i'r cyfweleion pa mor effeithiol oedd yr hyfforddiant a'r arweiniad, a
ddarparwyd gan Cymwysterau Cymru, a chan CBAC/y corff dyfarnu wrth wneud
penderfyniadau graddio.
Teimlai’r cyfweleion ar y cyfan fod yr hyfforddiant a'r arweiniad a gafwyd gan
Cymwysterau Cymru a CBAC yn glir, yn ddefnyddiol, yn gefnogol ac yn effeithiol ar gyfer
gwneud penderfyniadau graddio.
"Roedd yn gliriach wrth iddo fynd yn ei flaen ... Rwy'n credu bod y deunyddiau hyfforddi yn eithaf
da ar gyfer yr hyn oedd ei angen ar y pryd. Ni allai fod wedi bod yn llawer llai dw i ddim yn meddwl.
Ymhlith fy staff, ni chefais byth gwestiwn na allwn ei ateb, a hynny'n dangos ei fod yn werth chweil,
yn fy marn i"
Pennaeth Adran

Roedd nifer o gyfweleion yn canmol yn benodol yr hyfforddiant mewn safoni a rhagfarn
anymwybodol.
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"Aethon ni ar yr hyfforddiant gyda CBAC ac edrych ar safoni. Dysgais lawer mewn gwirionedd am
y syndrom eurgylch ... ac am fod yn rhagfarnllyd, am farnu ymlaen llaw, yn seiliedig ar y disgybl ...
Roedd yr hyfforddiant gan CBAC ... yn fuddiol ... yn ddefnyddiol iawn ... ac mae hyn yn rhywbeth a
ddaeth gan Cymwysterau Cymru – ystod o dystiolaeth arall sydd wedi'i gwneud mewn amgylchedd
teg, wedi'i hailadrodd o dan amodau arholiad, lle bo hynny'n bosibl"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Dywedodd un arall fod lledaenu ac esbonio'r dull graddio cyffredinol gan Grŵp Cynghori
ar Ddylunio a Chyflawni (DDAG) Llywodraeth Cymru yn arbennig o ddefnyddiol.
"Roeddem yn lwcus iawn o allu cael hyfforddiant CBAC, ond mynychais hefyd sesiynau DDAG
[Grŵp Cynghori ar Ddylunio a Chyflawni Llywodraeth Cymru]. Drwy ein consortiwm cawsom
sesiynau lle’r oedd siaradwr o Cymwysterau Cymru a Phrif Weithredwr CBAC ar gael yn ogystal ag
aelodau o grŵp DDAG a bu'n rhaid iddynt egluro'r prosesau. Roedd rhai o'r deunyddiau
enghreifftiol a roddwyd ar-lein yn ddefnyddiol iawn hefyd"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Roedd cael cymorth uniongyrchol gan swyddog pwnc yn CBAC yn arbennig o
ddefnyddiol i un cyfwelai.
Crybwyllodd un arall fideos hyfforddi CBAC ac esboniodd sut yr oeddent yn cofnodi pa
aelodau o'u staff oedd wedi cwblhau'r hyfforddiant hwn i sicrhau bod staff ym mhob
pwnc yn cymryd rhan.
Fodd bynnag, roedd un cyfwelai yn ansicr am ansawdd y canllawiau hyn. Ar y naill law,
roedd wedi gwerthfawrogi'r hyfforddiant am fabwysiadu dull nad oedd yn rhagfarnllyd
ond roedd yn teimlo nad oedd yr hyfforddiant wedi rhoi digon o wybodaeth iddo am ei
rôl yn yr holl broses.
"Rwy'n ansicr am hwn, oherwydd fe wnes i'r holl hyfforddiant ar wefan CBAC ac roedd rhywfaint o
hwnnw’n ddiddorol iawn, yn enwedig y darn am edrych ar ganlyniadau ag ymagwedd ddiduedd ...
Ond roeddwn i hefyd yn teimlo nad oedd yr hyfforddiant yn dweud wrthyf beth oedd fy rôl"
Pennaeth Adran

Roedd un arall yn ei chael yn anodd sôn am agweddau eraill ar yr hyfforddiant, heblaw
ei fod yn cael ei ystyried ganddo’n angenrheidiol i amddiffyn staff rhag ymgyfreitha.
Cafodd rhai cyfweleion, fel y soniwyd eisoes, wybodaeth ac arweiniad yn uniongyrchol
gan uwch staff yn eu canolfannau a oedd wedi cael yr hyfforddiant gan Cymwysterau
Cymru a CBAC. Teimlai ambell un ohonynt y bu’n effeithiol cael yr wybodaeth a'r
arweiniad gan arweinwyr ysgol, yn enwedig pan oedd staff yn cael digon o amser ar gyfer
yr hyfforddiant o fewn y diwrnod ysgol.
"Ni chefais unrhyw hyfforddiant yn uniongyrchol gan CBAC na Cymwysterau Cymru. Daeth yr holl
wybodaeth a gefais i wneud y penderfyniadau a wnes i’n uniongyrchol gan fy Uwch Dîm Arwain
neu fy Mhennaeth Adran. Rwy'n rhagdybio eu bod wedi cael rhywfaint o hyfforddiant neu wedi
gwylio fideos ac wedi lledaenu'r wybodaeth honno neu grynhoi'r wybodaeth honno i PowerPoint a
ddefnyddiwyd gennym i helpu i'n harwain"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran
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Ar y llaw arall nododd un cyfwelai nad oedd wedi cael hyfforddiant o gwbl, a dywedodd
efallai fod yr hyfforddiant ar gyfer uwch arweinwyr yn unig.
"Dydw i ddim yn teimlo fel ein bod wedi cael unrhyw hyfforddiant. Cawsom lawer o arweiniad yn
yr wybodaeth, y llenyddiaeth a oedd yn dod allan gan CBAC o ran disgrifwyr gradd a phrosesau ...
ond o ran hyfforddiant gwirioneddol – p'un a yw hynny'n digwydd ar lefel uwch arweinwyr, ond yn
sicr ar lefel adrannol, nid wyf yn credu inni gael hyfforddiant"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Roedd sawl cyfwelai yn teimlo bod y fideos gan CBAC, er eu bod yn ddefnyddiol, yn rhy
hir ac nad oeddent yn ddigon hawdd eu defnyddio, o gofio bod y staff o dan bwysau
sylweddol ar y pryd.
Soniodd un cyfwelai fod yn rhaid ystyried canllawiau gan y Cydgyngor Cymwysterau
(JCQ) hefyd, a oedd yn ychwanegu at bwysau gwaith.
Cwynodd nifer o gyfweleion fod hyfforddiant, gwybodaeth, arweiniad a chwestiynau
papurau blaenorol weithiau'n cyrraedd yn rhy hwyr, gan gyfrannu ymhellach at bwysau
ar staff. Dywedodd un cyfwelai fod yr hyfforddiant ar-lein “yn ‘bitty’”, "ar hyd y lle" ac

"anodd cadw i fyny ag ef" [Pennaeth Adran].
Roedd rhai hefyd yn poeni am y diffyg arweiniad ynghylch y dystiolaeth sy'n ofynnol gan
ysgolion i wneud penderfyniadau graddio. Roedd rhai o'r farn bod hyn wedi arwain at
amrywiadau wrth wneud penderfyniadau yn seiliedig ar dystiolaeth rhwng ysgolion, a
oedd yn peri pryder mawr i rai staff addysgu. Mae'r pwynt hwn yn adlewyrchu thema
sy'n codi dro ar ôl tro drwy gydol yr adroddiad sy'n ymwneud â chanfyddiad rhai staff
canolfan nad oedd pob canolfan wedi mabwysiadu dull graddio teg a thrylwyr.
"Roedd y canllawiau cyffredinol yn ddefnyddiol ond yn eithaf amwys mewn rhannau ac roedd
angen rhywfaint o ddehongli gan yr ysgol a oedd yn gwneud i athrawon unigol a minnau boeni
ychydig a oeddent yn cael ei ddefnyddio ar draws pob ysgol"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Teimlai un cyfwelai fod yr wybodaeth a'r hyfforddiant a ddarparwyd ar gyfer graddio yn
arwynebol ac nad oeddent yn ddigon manwl ar gyfer aelodau newydd o staff nac ar gyfer
ysgolion lle nad oedd gan staff brofiad blaenorol o raddio.
“Os y’ch chi'n athro newydd neu'n gweithio mewn ysgol newydd, ac oes na ’da chi brofiad o farcio
allanol na banc o brofiad gwaith o’r blynyddoedd cynt… rwy'n credu byddai wedi bod yn anodd
iawn i chi... Rwy'n credu y byddai wedi bod yn well rhoi'r un hyfforddiant i bob aelod o staff ar
ddechrau'r broses hon."
Pennaeth Adran

Roedd cyfwelai arall yn teimlo bod diffyg arweiniad cyson yn ystod hyfforddiant.
"Yn fy rôl i’n goruchwylio arholiadau, es i ar bob un hyfforddiant a ddarparwyd ganddynt. Fe
fyddech chi'n mynd ar un... ac yna [un arall], a bydden nhw'n rhoi safbwynt gwahanol. Roedd cryn
dipyn o wahanol bobl yn siarad, heb eu bod bob amser fel petaent yn gyson yn yr hyn yr oeddent
yn ei ddweud, felly weithiau byddech yn dod i ffwrdd ac yn meddwl, 'Dydw i ddim yn siŵr iawn ...'
a byddai'n rhaid i chi fynd yn ôl drwodd a darllen y deunydd"
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Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Beirniadodd rhai cyfweleion CBAC am adael y rhan fwyaf o'r cyfrifoldeb am raddio i
ysgolion a chanolfannau eraill.
”Roedd bron fel petai CBAC wedi diflannu'n llwyr i'r papur wal [cefndir]. Dw i yma'n dysgu, marcio,
asesu a safoni yn ogystal â chreu'r holl ddogfennau hyn, felly beth oedd CBAC yn gwneud yn ystod
y cyfnod hwn?... Mi oedden ni’n teimlo fel ein bod ni’n gyrru drwy'r niwl ar adegau ac nad oedd
CBAC yn unman i'w weld."
Pennaeth Adran

3.2.3.1. A oedd unrhyw wahaniaethau yn yr hyfforddiant a'r arweiniad a
ddarparwyd gan Cymwysterau Cymru a chyrff dyfarnu?I
Gofynnwyd i'r cyfweleion fynegi eu barn am y gwahaniaethau rhwng yr hyfforddiant a'r
arweiniad a ddarparwyd gan Cymwysterau Cymru, CBAC a chyrff dyfarnu eraill.
Y canfyddiad cyffredinol oedd mai Cymwysterau Cymru yw'r corff goruchwylio strategol,
heb roi fawr o gymorth lleol i ganolfannau, tra bod CBAC yn gyfrifol am drefnu pob
cymhwyster yn fanwl a chefnogi canolfannau yn ei gylch.
"Cawn lythyr achlysurol sy'n dod gan Cymwysterau Cymru sydd wedyn yn cael ei anfon at bob un
ohonom, ond y rheolwyr a ddeliodd â hynny mewn gwirionedd a dywedasant, 'dyma'r hyn a
ddisgwylir' ac yna cawsom yr hyfforddiant i ddangos beth oedd hynny’n ei olygu go iawn"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Roedd un cyfwelai a oedd yn delio â gwahanol reoleiddwyr cymwysterau o bob rhan o'r
DU yn rhan o’i rôl yn cymharu Cymwysterau Cymru yn ffafriol â'r rheolyddion eraill o ran
eglurder y canllawiau ac ansawdd ac amseroldeb yr hyfforddiant a ddarparwyd
ganddynt.
"Rwy'n credu mai Cymwysterau Cymru oedd y gorau o'r tri chorff llywodraethu, mae’n siŵr, i
ddarparu gwybodaeth ac arweiniad. Roedd yr wybodaeth a gawsom ganddynt, a'r hyfforddiant yn
well ac yn gynharach na'r cyrff cymwysterau eraill. Gwnaeth hynny wahaniaeth mawr oherwydd
ein bod yn teimlo ein bod yn cael ein cefnogi'n gynharach... Trefnais lawer iawn o hyfforddiant ar
gyfer y staff addysgu a'r uwch staff arwain. I wneud hynny roedd yn rhaid i mi wneud yr
hyfforddiant yn gyntaf i ddeall sut beth fyddai a bod yno i'n helpu ni i'w cefnogi"
Swyddog / Rheolwr Arholiadau

Canmolodd un cyfwelai yr hyfforddiant a'r arweiniad ar-lein a ddarparwyd gan CBAC ar
gyfer Bagloriaeth Cymru. Roedd hefyd yn gwerthfawrogi ymgynghori â chydweithwyr
drwy'r broses a oedd yn benaethiaid Bagloriaeth Cymru mewn ysgolion eraill.
"Gwnaeth Bagloriaeth Cymru rywfaint o hyfforddiant ar-lein a oedd yn glasurol, ac roedd yn braf
siarad â phenaethiaid eraill Bagloriaeth Cymru yn mynd drwy'r un peth a gwybod bod yr un
problemau'n codi yn gyffredinol ... Felly, roeddwn yn teimlo'n ddiogel iawn oherwydd fy mod wedi
gwneud hynny. Roedd y canllawiau mor glir"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr
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3.2.3.2. Sut y gellid bod wedi gwella'r hyfforddiant a'r arweiniad?
Gofynnwyd i'r cyfweleion sut y gellid bod wedi gwella'r hyfforddiant a'r arweiniad a
ddarparwyd gan Cymwysterau Cymru, CBAC a chyrff dyfarnu. Gwnaethant nifer o
awgrymiadau, a gyflwynir isod.
•

Dylai penderfyniadau terfynol fod wedi'u gwneud yn gynt a chyn i ysgolion
baratoi eu polisïau a'u rhannu gyda rhanddeiliaid. Hefyd, dylasai’r
penderfyniadau fod yn gadarn wedyn ac ni ddylid bod wedi eu newid.
Awgrymwyd y byddai hyn wedi arbed llawer o ymdrech a wastraffwyd gan
athrawon.

"Gallai fod wedi dod yn gynharach ... Rydych chi wedi ysgrifennu polisi, wedi rhannu polisi, wedi'i
gadarnhau ac yna daw darn o arweiniad allan ac rydych chi'n meddwl, "... gallem fod wedi'i wneud
fel hyn', ac rydych eisoes wedi ymrwymo i'w wneud yn ffordd wahanol sy'n llawer mwy llafurus"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Adroddwyd bod yr un broblem yn wynebu athrawon yn y flwyddyn gyfredol lle maent
yn gorfod paratoi ar gyfer posibilrwydd arholiadau a graddau a bennir gan ganolfan.
"Beth rwy’n ei deimlo nawr... yw bod perygl mewn ysgolion, gofynnir i ni baratoi myfyrwyr ar gyfer
arholiad ond yn y cefndir eu paratoi ar gyfer gradd a bennir gan ganolfan. Sut mae gwneud y
ddau? O leiaf y llynedd roedden ni'n gwybod nad oedd arholiadau"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
•

Mae angen prosesau cliriach, mwy cadarn a rhagnodol i athrawon eu dilyn er
mwyn lleihau'r baich ar staff canolfan a chynnig dull safonol rhwng canolfannau
i leihau amrywiadau. Awgrymwyd gweminarau a fideos.

"Unwaith eto, ychydig yn fwy rhagnodol. Er ein bod yn ddiolchgar eu bod yn dibynnu ar ein barn
broffesiynol, fe arweiniodd at fater achlust a drymiau’r jyngl yn curo am beth oedd yn digwydd
mewn mannau eraill a bu'n rhaid i chi gadw’ch plwc yn yr achosion hynny i sicrhau nad aethoch i
banig a chwyddo graddau oherwydd eich bod yn clywed sibrydion"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
•
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Dylid darparu enghreifftiau o waith a disgrifwyr gradd manylach ar gyfer
canllawiau pellach. Byddai enghreifftiau pwnc-benodol yn ddefnyddiol hefyd.

3.3. Safoni mewnol
3.3.1. Gweithio o fewn canolfannau i gytuno ar raddau
Gwahoddwyd cyfweleion i egluro sut oedd staff yn gweithio gyda'i gilydd o fewn eu
canolfannau i gytuno ar raddau yn ystod y broses safoni mewnol.
Disgrifiodd y cyfweleion gydweithio agos â staff yn eu hadrannau eu hunain ac ar lefel
uwch reolwyr i gymhwyso trylwyredd a sicrhau canlyniadau teg i'w dysgwyr. Disgrifiwyd
prosesau ar gyfer gwirio ac ail-wirio canlyniadau, gan ddefnyddio cydweithwyr i ail-farcio
asesiadau.
"Yn fy mhwnc i, roedd pedwar athro. Felly, gwnaethom yn siŵr bod athro arall wedi marcio o leiaf
bedwar darn o waith gennym ni ein hunain ac os oedd yn cytuno ag ef o fewn ychydig ganrannau
- roeddem yn gwbl hapus. Os oedd y tu allan i'r ystod honno, bu'n rhaid inni gymryd mwy o sampl.
Unrhyw bryd nad oeddem yn cytuno ag unrhyw beth, buom yn trafod ac yn bwydo'n ôl i'n gilydd
ynghylch pam. Wrth inni fynd drwy'r broses, sylweddolom ei bod yn well gwneud hynny ar
ddechrau'r broses, bron fel cyfarfod safoni arholiadau, ond, unwaith eto, dim ond amser ydoedd.
Bu’n rhaid inni wneud yr ychydig rai cyntaf yn ôl-weithredol. Tua'r diwedd, buom yn marcio ychydig
i ddechrau ac fe gytunon ni ar gynllun marcio, rhannu gwaith ein gilydd, ac yna roeddem yn hapus
i farcio'r gweddill ac roedd hynny'n gwneud mwy o synnwyr"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Y weithdrefn arferol a ddisgrifiwyd gan gyfweleion oedd bod pob athro’n graddio ei
ddysgwyr eu hunain ar gyfer ei bwnc ar draws y gwahanol ffynonellau tystiolaeth ac yn
dewis sampl o'r rhain i gydweithiwr eu cymedroli gan ddefnyddio canllawiau'r bwrdd
arholi. Os oedd gan ganolfan fwy nag un arbenigwr pwnc ar gyfer y lefel a oedd yn cael
ei marcio, byddai’r arweinydd pwnc yn cymedroli i geisio safoni ar draws yr athrawon yn
y lle cyntaf ac yna byddai papurau'n cael eu trosglwyddo i'r cyfarwyddwr dysgu. Ar gyfer
athrawon pwnc sengl, byddai cymedroli'r sampl yn trosglwyddo'n uniongyrchol i'r
cyfarwyddwr dysgu.
“Byddai'r athro dosbarth yn marcio’r gwaith, yna byddai'r athrawon yn dod at ei gilydd ac yn safoni
trawstoriad o blant; mwy, neu lai, talentog; bechgyn a merched. Yna edrychon ni ar y cyfan, a
chefais i’r gair olaf â'r marciau. Ar ôl i ni wneud yr holl asesiadau, y rhai ymarferol, gwaith cwrs,
gwaith ysgrifenedig, yr arholiad, daethom ynghyd ag un o'r uwch-arweinwyr sy'n delio â monitro
a thracio. Helpodd e ni i edrych ar y mathemateg."
Pennaeth Adran

Nododd cyfweleion hefyd eu bod wedi mabwysiadu dulliau amrywiol o sicrhau ansawdd:
marcio gwaith ei gilydd cyn ei drosglwyddo i'r arbenigwr pwnc; sicrhau bod marcio'n
anhysbys; trafod penderfyniadau graddio mewn cyfarfodydd cyfadran, paneli a grwpiau
ffocws. Ystyriwyd hefyd fod cynnwys uwch dimau rheoli mewn penderfyniadau graddio
yn bwysig o ran sicrhau cysondeb.
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"Roeddem yn defnyddio cyfarfodydd cyfadran, ac roedd gan bob cyfarfod cyfadran eitem ar yr
agenda am raddau a bennir gan ganolfan. Roedd gennym staff yn gwneud y papurau yr oeddem
wedi'u dewis mewn gwahanol bynciau ac yn marcio rhai ei gilydd ac yn cymedroli marciau a
dulliau. Roedd y ffordd yr oedd y timau i gyd yn cydweithio yn yr ysgol yn dda iawn. Roedd pawb
yn cael ei ddefnyddio i gymedroli, roedd codio gwahanol ar gyfer cymedroli. Cynhaliwyd fforymau
ar gyfer y disgrifwyr gradd pan oeddem yn cwestiynu'r penderfyniadau graddio amwys hynny.
Roedd gennym baneli. Buom yn siarad ar draws pynciau, felly daeth gwyddoniaeth a mathemateg
at ei gilydd i drafod unigolion penodol... byddem yn trafod y pethau a gymedrolwyd yn anhysbys,
pan oedd gennym radd wrth ymyl disgybl, byddem yn trafod beth oedd gennym ar y disgybl hwnnw
gyda'n gilydd"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Yn rhan o'r broses, esboniodd rhai cyfweleion fod marciau'n cael eu mewnbynnu i
daenlenni a'u cymharu â blynyddoedd blaenorol i wirio a oedd y canlyniadau
disgwyliedig o fewn trothwyon rhesymol.
"Ar ôl i ni gael yr holl ganlyniadau yn y daenlen safoni... byddwn yn gofyn i’m dirprwy gyfarwyddwr
fynd drwodd ac yna byddai ein trydydd yn y gyfadran yn mynd drwodd ac yna byddwn yn gwirio
gyda'r sawl sy'n gyfrifol am ddata ymhlith yr uwch reolwyr. Ar ôl i ni wirio'r data, byddech yn cael
dadansoddiad gyda'r canlyniadau disgwyliedig i weld a oeddem uwchlaw neu islaw trothwyon o'r
tair i bedair blynedd diwethaf. Roedd yn broses hir o feddwl am y radd i fod yn hapus wedyn eich
bod wedi cael pethau'n iawn"
Pennaeth Adran

Eglurodd un cyfwelai ei fod yn defnyddio athrawon peripatetig i'w helpu i raddio gwaith
ei ddysgwyr, ac yntau’r unig athro cerddoriaeth yn ei ysgol.
"Roeddwn i mewn adran ar fy mhen fy hun. Ond mae gen i dîm gwych o athrawon peripatetig. Fe
wnes i chwarae'r holl gerddoriaeth iddyn nhw, a ddywedais i ddim wrthynt sut oeddwn wedi’i
graddio, ac fe wnaethon nhw ei graddio, ac yna fe edrychon ni ar y graddau gyda'n gilydd"
Pennaeth Adran

Soniodd un arall fod athrawon ar draws canolfannau wedi helpu yn y broses i oresgyn
problem un athro.
"Aeth ein hathrawes TGCh i ymweld ag ysgol [arall], ac roedd ganddynt broses safoni a chymedroli
yno. Gwnaeth ein hathrawon daearyddiaeth [ac iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant] …
ddarnau o waith yn ddienw cyn eu rhannu a’u marcio gyda'i gilydd"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Esboniodd un cyfwelai fod athrawon yn ei adran, hyd yn oed cyn y broses safoni, wedi
trafod y gofynion gradd ar gyfer cwestiynau penodol ar bapurau y byddai'r dysgwyr yn
eu sefyll.
"Ar gyfer safoni, fe edrychon ni ar y papurau a beth fyddem yn ei gytuno ar gyfer pob cwestiwn,
felly ... aethom drwodd ac edrych ar ddeg enghraifft o graffiau a faint o farciau y byddem yn eu
rhoi i'r graff hwnnw a chytuno rywfaint ar beth y byddem yn ei dderbyn a beth na fyddem yn ei
dderbyn ... Roeddem yn gwybod erbyn i'r graddau gael eu dyfarnu ein bod eisoes wedi cadarnhau
beth sy’n cael marc da iddynt ac i’r gwrthwyneb. A phan oedd hi’n bryd cymedroli, ychydig iawn
o farciau oedd yn rhaid i mi eu newid"
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Pennaeth Adran

3.3.2. Rhwyddineb ac anhawster cytuno ar raddau
Gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg pa mor hawdd neu anodd oedd cytuno ar raddau
gyda staff eraill yn ystod y broses safoni mewnol.
Ffigur 10: Rhwyddineb cytuno ar raddau yn ystod y broses safoni mewnol

Pa mor hawdd neu anodd oedd cytuno ar raddau yn ystod y broses
safoni mewnol?
Eithaf anodd,
7%

Ddim yn hawdd
nac yn anodd,
12%

Anodd iawn, 2%

Hawdd
iawn, 27%

Eithaf hawdd, 52%

Sail = Y rhai sy'n ymwneud â'r broses safoni (314 o ymatebwyr)

Dywedodd dros dri chwarter (79%) ei bod yn hawdd iawn neu'n eithaf hawdd cytuno ar
raddau gyda chydweithwyr yn ystod safoni mewnol. Dim ond 9% a ddywedodd ei bod
yn eithaf anodd neu'n anodd iawn gwneud hynny, gyda 12% arall yn dweud nad oedd
cytuno ar raddau yn hawdd nac yn anodd.
Er mwyn archwilio prosesau mewnol ymhellach, gofynnwyd i ymatebwyr a oeddent wedi
cael unrhyw anawsterau wrth gytuno ar raddau gydag eraill fel rhan o safoni mewnol yn
eu canolfan.
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Ffigur 11: Anawsterau a gafwyd gyda safoni mewnol

A gawsoch unrhyw anawsterau gyda safoni mewnol?

Dim anawsterau

52%

Anawsterau logistaidd yn cynnal trafodaethau

28%

Gwahanol ddehongliad o safon gwaith

18%

Gwahanol ddehongliad o sut oedd cymhwyso’r
disgrifwyr gradd

14%

Gwahanol bwyslais ar wahanol ffynonellau o
dystiolaeth
Gwahaniaeth barn am yr agweddau ar waith
dysgwyr a ddylai ddylanwadu ar y radd
Gwahaniaeth barn am sut byddai’r broses sicrhau
ansawdd mewnol weithio

8%
7%
6%

Gwahaniaeth barn am sut byddai’r broses sicrhau
ansawdd allanol weithio

4%

Arall

4%

Sail = Y rhai sy'n ymwneud â'r broses safoni (309 o ymatebwyr)

Dywedodd dros hanner yr ymatebwyr (52%) nad oedd 'dim anawsterau' gyda safoni
mewnol yn eu canolfan. Y broblem fwyaf cyffredin a gafwyd yn ystod safoni mewnol
oedd 'anawsterau logistaidd wrth gynnal trafodaethau' a effeithiodd ar fwy na chwarter
(28%) y rhai yn ein harolwg.
Pan oedd modd cynnal trafodaethau, yr anawsterau a nodwyd amlaf oedd 'dehongliad
gwahanol o safon y gwaith' (18%) a 'dehongliad gwahanol o sut i gymhwyso'r disgrifwyr
gradd' (14%). Adroddwyd am yr holl anawsterau eraill gan lai nag un o bob deg
cyfranogwr.

3.3.3. Hydrinedd ac effeithiolrwydd safoni mewnol
3.3.3.1. Hydrinedd ac effeithiolrwydd cyffredinol safoni mewnol
Gofynnwyd i'r cyfweleion ddweud yn gyffredinol, pa mor hylaw, ac effeithiol oedd y
broses safoni mewnol yn eu barn hwy, a pham.
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Ar y cyfan, roedd cyfweleion yn teimlo ei bod yn broses anodd sy'n cymryd llawer o
amser, yn enwedig pan nad oedd amser ychwanegol wedi'i drefnu ar ei gyfer, a phan
oeddent yn gorfod ymgymryd â'u gweithgareddau arferol yn yr ystafell ddosbarth ar yr
un pryd. Roedd cyfweleion yn aml yn disgrifio gweithio oriau ychwanegol helaeth yn
ychwanegol at y diwrnod ysgol arferol. Fodd bynnag, roedd pob un ohonynt wedi
ymrwymo i'r broses, i sicrhau trylwyredd a thegwch er budd eu dysgwyr.
"Roedd yn lawer o waith. Roedd yn gyfnod hynod o anodd. Dw i ddim am fynd drwy hynny eto
oherwydd roeddem yn addysgu amserlen lawn, arferol bryd hynny yn yr haf, ac roedd disgwyl i ni
ysgrifennu'r polisi, ond hefyd cwmpasu canllawiau disgrifwyr addysgol CBAC a oedd yn eithaf hir.
Bu’n rhaid i ni ddarllen a deall y rheini ac yna roedd yn rhaid i ni greu asesiadau. Ni a'u marciodd;
ni oedd yn eu safoni, ac nid oedd unrhyw amser ychwanegol ar ôl mewn gwirionedd"
Pennaeth Adran

Dywedwyd hefyd fod heriau COVID-19 yn ychwanegu at y cymhlethdodau. Ar ben
addysgu, asesiadau a graddio, trafododd y cyfweleion faterion fel dilyn ac olrhain;
dysgwyr yn symud i mewn ac allan o gyfnodau ynysu, ac yn dioddef afiechyd meddwl
oherwydd y pandemig. Dywedwyd unwaith eto fod hyn wedi rhoi mwy o faich ar staff.
"Anodd dros ben ei reoli ... Roeddem yn cael achosion o COVID, ac roeddem yn gorfod gwneud y
dilyn ac olrhain ar yr un pryd – anfon plant adref, eu hynysu ar y pryd. Felly, petai hwnnw oedd yr
unig orchwyl a oedd gennym, buasai’n hydrin, ond roedd gwneud hyn a rhedeg ysgol, ac addysgu
gwersi, yn cymryd llawer iawn o amser ac roedd nifer yr oriau yr oedd ein staff yn eu gweithio y tu
hwnt i'r diwrnod ysgol yn helaeth iawn"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Pwysleisiodd y cyfweleion effeithiau andwyol y broses raddio a'r pandemig ar fywyd
preifat, iechyd meddwl a lles staff a dysgwyr. Roedd rhai hefyd yn pryderu bod y broses
wedi bod yn annheg i ddysgwyr mewn grwpiau blwyddyn is a gollodd addysgu ac asesu.
Trafodir y materion hyn yn fanylach o dan isadran "hydrinedd" yr adroddiad hwn.
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Fodd bynnag, roedd rhai cyfweleion yn teimlo y bu’r broses yn hydrin. Mae'n werth nodi
bod y cyfweleion hyn wedi cael amser o fewn calendr yr ysgol i raddio, cymedroli a safoni.
"Roedd yn iawn ... rhoddwyd slotiau cyfarfod prynhawn Mercher drosodd iddo, felly roeddem yn
lwcus ein bod wedi cael amser. Nid rhywbeth yr oedd disgwyl i ni ei wneud yn ein hamser ein
hunain mohono ... mae'n ymddangos fel tipyn o orchwyl – ond wedi inni gychwyn arni, roedd yn
iawn. Roedd yn hydrin ac roedd yn bwysig hefyd. Roedd yn rhaid ei wneud. Heb ei wneud, mae'r
hygrededd wedi mynd"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Dywedodd cyfweleion hefyd fod cymedroli yn rhan o ymarfer proffesiynol arferol
athrawon ac, felly, o fewn eu galluoedd; roedd defnyddio dadansoddiad taenlen wedi
gwneud y broses safoni yn haws. Dywedasant fod cael pob dysgwr ar y safle yn ystod y
broses wedi gwneud y sefyllfa'n fwy hydrin nag o’r blaen pan fu cymysgedd o wersi arlein ac ar y safle.
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"O ran hydrinedd ... o gofio ein bod mewn sefyllfa ffodus o gael ein holl ddysgwyr ar y safle, fe
wnaeth hynny ein helpu i roi digon o amser i staff. Pe baem yn y sefyllfa lle'r oedd gennym rai ar
y safle a rhai oddi ar y safle, fel ydoedd yn gynharach yn y flwyddyn, yna gallai hynny fod wedi
troi’r fantol mewn sawl ffordd. Felly, hydrinedd, treuliwyd llawer o amser ac ymdrech arno, ond
teimlem drwy wneud hynny y gallem roi adlewyrchiad teg o'r disgyblion mewn gwirionedd.
Adlewyrchwyd y dystiolaeth yng nghywirdeb y graddau ... Llawer o waith. Ond, yn y pen draw
roedd yr ymdrech a roddwyd ar draws yr ysgol yn effeithiol o ran y graddau a ddyfarnwyd ar y
diwedd"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

3.3.3.2. Effeithiolrwydd safoni mewnol fel proses sicrhau ansawdd
Gofynnwyd i'r cyfweleion ddweud pa mor effeithiol oedd safoni fel proses sicrhau
ansawdd. Roedd y rhan fwyaf o'r cyfweleion yn teimlo bod safoni'n gweithio'n dda fel
proses sicrhau ansawdd. Rhoesant sawl esboniad am hyn, a gyflwynir isod.
•

Trafodwyd a chytunwyd ar ffiniau graddau, gan wneud marcio'n haws, yn gliriach
ac yn fwy cyson.

"Agorodd drafodaeth am y ffiniau llwyd a sut olwg sydd ar C, beth yw B yn y gwahanol bynciau ...
roedd yn caniatáu llawer o drafodaethau da, dwfn o ansawdd da iawn gydag athrawon ac wrth
symud ymlaen a fydd o fudd i'n staff"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
•

Mae gweithdrefnau a phrotocolau safonol ar gyfer safoni a chymedroli yn
seiliedig ar y canllawiau yn welliant ar y system a ddefnyddid yn flaenorol ac
maent yn cael eu gwreiddio yn y ganolfan.

"[Roedd safoni mewnol] yn [effeithiol] dros ben, oherwydd daethom i sylweddoli yn gynnar iawn ...
bod dealltwriaeth yr adran honno o gymedroli yn wahanol i'r hyn yr oeddem yn disgwyl i gymedroli
fod ... Ac fe'i gwnaed yn glir iddynt mai'r hyn a olygwn wrth gymedroli yw un person yn gosod y
safon ac un person yn gwirio marcio pawb arall. Felly achosodd hynny rai problemau llwyth gwaith
yn gynnar yn y broses, ac achosodd rai materion hyfforddi yn yr asesiadau cyntaf hynny wrth iddynt
ddod i mewn. Ar ôl sefydlu hynny a phan oedd yn glir, roedd yn effeithiol iawn, iawn"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
•

Sefydlwyd cydweithio rhwng staff i ddiffinio graddau.

"Pan oeddem i gyd yn trafod pam ein bod yn credu y dylai darn fod yn werth 16 marc, 18 marc,
20 marc beth bynnag, pan wnaethom gyfuno'r wybodaeth a oedd gennym neu pam na ddylai
rhywbeth fod wedi cael cynifer o farciau, fe wnaethom ei addasu... i wneud yn siŵr ein bod yn mynd
am y ffit orau gan y tri aelod o staff a weithiodd gyda'i gilydd arno"
Pennaeth Adran
•
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Darparwyd cyfleoedd ar gyfer datblygiad staff mewn safoni.

"Un peth cadarnhaol a ddeilliodd o'r cyfan, yw bod athrawon a chydweithwyr wedi datblygu ...
Roedd yn DPP da 4 ar gyfer pob athro... Ac mae arferion da wedi dod o hynny; mae rhai adrannau
eisoes wedi dweud, 'Rydym mewn sefyllfa dda eleni oherwydd yr hyn yr aethom drwyddo'"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
•

Roedd y broses safoni yn cynnig cipolwg ar sgiliau staff newydd ac yn helpu i
nodi anghenion hyfforddi ar eu cyfer.

"Mae hefyd wedi rhoi gwybodaeth i ni am athrawon mwy newydd; ar ba mor gywir yw eu graddio.
Felly, rydym wedi gallu defnyddio hynny'n rhannol fel hyfforddiant hefyd"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
•

Roedd yn broses hyblyg.

•

Mae’r rhan fwyaf o'r athrawon yn eu pwnc yn marcio arholiadau ar gyfer CBAC,
ac felly roeddent yn hyderus yn eu gallu a'u gwybodaeth am sut i safoni'n
briodol.

"Mae llawer ohonom yma yn farcwyr ar gyfer CBAC neu fyrddau arholi eraill felly dyma'r math o
beth rydyn ni wedi arfer ag ef. Roedden ni'n eithaf hapus"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr
•

Roedd defnyddio taenlenni yn caniatáu cymharu marciau'n hawdd er mwyn nodi
unrhyw anghysondebau.

"Byddai ein ffordd o gynhyrchu'r daenlen yn caniatáu i ni weld unrhyw bobl lle'r oeddem yn
meddwl bod anghysondeb. Gallech weld y naill ffordd neu'r llall a oedd y marciau a gawsom yn y
profion yn anghyson neu a oedd y marciau y dylent fod wedi'u cael o'r blaen yn anghyson ...
Edrychwyd arno'r ddwy ffordd. Yn bendant, ni chawsom ein sbarduno'n gyfan gwbl gan un ffurf
neu gyfres o ganlyniadau"
Swyddog / Rheolwr Arholiadau
•

Gweithio'n effeithiol gyda chanolfannau ar draws awdurdod lleol i sicrhau
cysondeb o ran graddio.

"O ran safoni, bu cyfarfod i athrawon o bob un o ysgolion y sir yn fyw mewn neuadd ysgol... a
chawsom gyfarfod wyneb i wyneb i fynd drwy'r broses safoni gyda'n gilydd. Felly, gwnaethom yn
siŵr bod gennym ni dystiolaeth o'r broses graddio a sicrhau fod pawb wedi deall atebion model i
TGAU a Safon Uwch."
Pennaeth Adran
•

Roedd y graddau a gyflawnwyd yn gredadwy ac ychydig o farciau ar ddiwedd y
broses gyfan y bu'n rhaid eu newid.

“Ges i ddim un sgript yn dod yn ôl i wirio unrhyw beth. Mae'n rhaid bod y broses o fynd i'r ysgolion
wedi bod yn ddigon."
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Beirniadodd rhai cyfweleion safoni am y rhesymau canlynol.
DPP = Datblygiad Proffesiynol Parhaus
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•

Roedd y deunyddiau a ddarparwyd gan CBAC/y corff dyfarnu yn cynnwys
rhywfaint o wybodaeth y teimlwyd ei bod yn amherthnasol.

"Darparodd CBAC ddeunyddiau safoni a oedd, ar adegau, yn anaddas i'r diben. Felly, er enghraifft,
roedd y deunyddiau safoni mathemateg yn cynnwys tystiolaeth o sut i farcio cwestiynau penodol
a oedd wedi'u tynnu allan o'r fanyleb wedi'i haddasu. Felly, nid oes angen i mi wybod sut i'w farcio.
Felly, pam ydych chi’n dweud wrthyf? Mae gen i 300 tudalen arall o bethau mae'n rhaid i mi eu
darllen ar wahân i hyn"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
•

Roedd y staff yn ei chael hi'n anodd ysgwyddo pwysau’r cyfrifoldeb am raddio.

"Rwy'n credu bod staff wedi’i chael yn anodd ... nid o ran gwneud benderfyniadau ond yn galed
am mai nhw oedd y rhai a wnaeth y penderfyniadau o ran perfformiad disgyblion. Ond... o gofio
ei bod yn rhaid inni ei seilio ar dystiolaeth, pe baem yn anghywir a bod y dystiolaeth yn dweud ein
bod ymhell o fod yn gywir, yna roedd yn rhaid inni fynd gyda'r dystiolaeth, boed yn rhy isel neu'n
rhy uchel. Roedd hynny'n tawelu meddyliau'r staff"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

3.3.4. Newid graddau yn dilyn safoni
Gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg a oeddent wedi newid unrhyw raddau i fyny neu i lawr
yn dilyn safoni mewnol.
Ffigur 12: Newid i raddau yn dilyn safoni mewnol

54% wedi newid
graddau am i fyny
54% wedi newid
graddau am i lawr

Sail = Y rhai sy'n ymwneud â'r broses safoni (317 o ymatebwyr)

Ni wnaeth bron i ddau o bob pump (38%) o ymatebwyr unrhyw newidiadau i raddau yn
dilyn safoni mewnol. Lle newidiwyd graddau, mae ein harolwg yn dangos bod hyn yr un
mor debygol o fod i fyny ac i lawr gyda'r un gyfran yn union o ymatebwyr yn nodi pob
profiad (Sylwer: yn amlwg gallai ymatebwyr fod wedi cael y ddau brofiad gyda rhai o'u
dysgwyr yn cael graddau wedi’u symud i fyny a rhai wedi’u symud i lawr).
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Gofynnwyd i'r cyfweleion hefyd a wnaethant newid graddau i fyny neu i lawr a'r rhesymau
dros hyn. Dywedodd y rhan fwyaf eu bod wedi newid graddau, a dim ond ychydig a
ddywedodd nad oeddent. Rhoddodd y cyfweleion y rhesymau canlynol dros newid
graddau.
•

Nid oedd rhai graddau cychwynnol yn cynrychioli swm yr asesiadau unigol ar
gyfer dysgwyr penodol yn gywir.

“Roedd y pennaeth yn hollol glir efo ni i ddefnyddio’n barn broffesiynol, ac os oedd rhywun yn
haeddu methu yna dylen nhw fethu. Mewn gwirionedd, symudon ni rai myfyrwyr i lawr o C i D ac
mewn un achos o B i A lle'r oedd yn deilwng i neud ’ny. Felly, doedd dim teimlad o unrhyw bwysau
allanol i gyrraedd graddau nac i orberfformio... Rwy'n hyderus fod y graddau a oedd wedi’u gosod
yn hollol haeddiannol."
Pennaeth Adran
•

Symudwyd graddau fel rhan o'r prosesau trwyadl a sefydlwyd ar gyfer graddio a
safoni.

"O ran y model a safoni pynciau, roedd rhai meysydd lle daeth adrannau ataf, ar ôl ystyried, a
dweud, 'gallai fod yn rhy isel', 'gallai fod yn rhy uchel' a chafwyd cyfarfodydd pellach i adlewyrchu
hynny. Ac roedd eu gwaith cyfrifo wedi newid. Ond, erbyn iddo ddod drwodd atom ni'n ganolog,
cyn-apêl, nid oedd unrhyw raddau wedi newid ... O ran cymedroli, do, fe newidiwyd graddau
oherwydd yn amlwg fel rhan o'r broses gymedroli, byddech yn disgwyl hynny"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
•

Gwnaed camgymeriadau wrth farcio oherwydd y pwysau ar y staff. Cywirwyd y
graddau hyn cyn eu hanfon i’r corff dyfarnu.

"Pan fyddwch chi'n marcio cynifer â hynny o bapurau o dan gymaint â hynny o bwysau, fe fydd
ambell gamgymeriad. Rwy'n teimlo bod y prosesau a oedd gennym ar waith wedi sicrhau, erbyn i
ni gyrraedd y radd, oherwydd ein bod wedi mireinio a gwirio'r radd derfynol hefyd, y byddai unrhyw
faterion wedi'u nodi cyn i'r graddau hynny gael eu hanfon i’r corff dyfarnu"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
•

Newidiwyd y graddau ar ôl ystyried y graddau o flynyddoedd blaenorol.

"Yn 2020 roedd gen i ddosbarth academaidd iawn oedd â rhagfynegiadau gwych ac roedden nhw’n
mynd i wneud yn dda iawn (o'u cymharu â charfanau blynyddoedd blaenorol) ... O safbwynt fy
mhwnc, mae cynifer o amrywiadau, ond roeddwn hefyd yn ymwybodol, er enghraifft, o nifer y
graddau A* y tueddwn i'w cael o’r naill flwyddyn i’r llall, hyd yn oed mewn blwyddyn dda. Dim ond
un neu ddwy A* y tueddwn i’w cael; cawn ychydig mwy o raddau A, ac roeddwn yn ymwybodol
iawn o hynny a dyna'n rhannol pam y marciais i lawr un o’r plant a oedd ar y ffin rhwng A ac A*…"
Pennaeth Adran
•
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Adlewyrchwyd hyn yng ngraddau rhai dysgwyr a oedd yn amlwg wedi ymarfer
papurau blaenorol a gyhoeddwyd er mwyn cynrychioli eu perfformiad a'u
galluoedd yn well, gan adlewyrchu'r materion a godwyd mewn mannau eraill.

3.4. Sicrhau ansawdd a chywirdeb graddau
3.4.1. Pwy oedd yn gyfrifol am farcio a graddio?
Gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg pwy oedd yn marcio ac yn graddio'r asesiadau a
ddefnyddiwyd i lunio barn yn eu canolfannau.
Ffigur 13: Pwy a farciodd ac a raddiodd yr asesiadau a ddefnyddiwyd i lunio barn yn eich canolfan?

Pwy fu'n marcio ac yn graddio yn eich canolfan?

90%
91%

Fe wnes i farcio ar gyfer dysgwyr a
addysgais

91%
89%
77%
79%

Fe wnes i raddio ar gyfer dysgwyr a
addysgais

79%
74%
43%
34%

Fe wnes i raddio ar gyfer dysgwyr nad
oeddwn yn eu haddysgu

48%

37%
37%
31%

Fe wnes i farcio ar gyfer dysgwyr nad
oeddwn yn eu haddysgu

42%
30%

Cyfanswm

31%
Cafodd gwaith y dysgwyr a addysgais ei
farcio gan eraill/staff uwch

Athrawon

24%
37%
26%

28%
Cafodd gwaith y dysgwyr a addysgais ei
raddio gan eraill/staff uwch

21%
31%

Penaethiaid / Dirprwy
Benaethiaid Adran

Penaethiaid / Dirprwy
Benaethiaid Canolfan

26%
Sail = 333 o ymatebwyr

Gan amlaf, roedd yr ymatebwyr yn ymwneud â marcio a graddio dysgwyr yr oeddent yn
eu haddysgu. Roedd canran is o ymatebwyr yn rhan o'r broses farcio (37%) a'r broses
raddio (43%) ar gyfer dysgwyr nad oeddent wedi'u haddysgu.
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3.4.2. Camau a gymerwyd i sicrhau didueddrwydd
Gofynnwyd i'r ymatebwyr pa gamau a gymerwyd ganddynt wrth farcio neu raddio gwaith
yn eu canolfannau gyda'r nod o wella didueddrwydd y broses.
Ffigur 14: Camau a gymerwyd i wella didueddrwydd

Pa gamau a gymeroch i wella didueddrwydd?
Dewis gwaith ar hap ar gyfer
safoni/cymedroli mewnol

89%

Marcio/graddio’r gwaith ddwywaith

68%

Gwneud gwaith yn anhysbys drwy ddileu
enwau

39%

Cymryd camau eraill

11%

Sicrhau nad oeddech yn marcio gwaith eich
myfyrwyr eich hun

10%

Sail = 329 o ymatebwyr

Dewisodd bron i 9 o bob 10 ymatebydd (89%) waith ar hap ar gyfer safoni / cymedroli
mewnol er mwyn gwella didueddrwydd y broses tra bod mwy na 2 o bob 3 (68%) wedi
marcio / graddio'r gwaith ddwywaith. Ychydig o dan 2 o bob 5 (39%) oedd yn gwneud
gwaith yn ddienw cyn marcio neu raddio.
Gofynnwyd i ymatebwyr a ddywedodd eu bod yn 'gweithredu mesurau eraill' am ragor
o fanylion. Y mesur a grybwyllwyd fwyaf oedd 'cymedroli allanol gydag ysgol(ion) lleol
eraill yn yr ardal'.

3.4.3. Gweithio gyda chanolfannau eraill
Gofynnwyd i ymatebwyr hefyd a oeddent yn trafod graddau a/neu'n eu safoni ar draws
canolfannau.
Ffigur 15: Trafod a safoni graddau ar draws canolfannau

A wnaethoch chi/eich canolfan drafod dulliau neu safoni ar draws
canolfannau?
Gweithio i safoni graddau ar
draws canolfannau (332)

Trafod dulliau graddio gyda
chanolfannau eraill

Nifer y sail (gweler y cromfachau)
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Roedd ychydig dros ddau o bob pump (43%) yn ymwybodol o drafodaethau am ddulliau
graddio gyda chanolfannau eraill ond roedd llawer llai (27%) yn ymwybodol o unrhyw
waith i safoni graddau ar draws canolfannau.
Gofynnwyd i'r cyfweleion a oeddent wedi gweithio gyda chanolfannau eraill yn ystod
graddio a safoni ac, os felly, beth aeth yn dda neu’n llai da gyda'r dull hwn. Ceir crynodeb
isod o'r themâu a gododd o'u hymatebion.

3.4.3.1. Beth aeth yn dda wrth weithio gyda chanolfannau eraill?
Dywedodd cyfweleion a ddywedodd eu bod yn gweithio gyda chanolfannau eraill ar
gyfer graddio fod yr agweddau canlynol ar eu perthynas yn mynd yn dda.
•

Rhannu syniadau ar ddatblygu polisi a phroses canolfannau.

"Felly, yma yn [awdurdod lleol] mae'r penaethiaid yn gweithio'n agos iawn, iawn gyda'i gilydd.
Felly, pan ddaeth at bolisi canolfan, er enghraifft, yr oedd rhaid i bawb ohonom ei ysgrifennu, buom
i gyd yn gweithio'n agos iawn ar hynny ... roedd gweithio gyda chanolfannau eraill yn effeithiol
iawn, iawn i ni ... pan oedd gennym ymholiadau, cawsom gipolwg cywir iawn yn gyflym iawn ar
sut oedden nhw’n mynd ati"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
•

Cael sicrwydd bod eu disgyblion yn cyflawni'r graddau cywir.

"Roedd yn wych gwybod bod yr hyn roeddwn i'n ei wneud yn iawn ac ... yn gywir a bod yr hyn yr
oedd fy nisgyblion yn ei gael ar y lefel gywir ar eu cyfer. Ac nid o ran y tymor byr ar gyfer eleni yn
unig, o leiaf nawr rwy'n gwybod bod yr hyn a addysgaf dros gyfnod o bum mlynedd yn gweithio
ac yn gywir. Felly, fe wnes i fwynhau hynny'n fawr"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr
•

Dysgu arfer da a chael syniadau defnyddiol o drafod â chanolfannau eraill. Hefyd,
meithrin hyder yn eu prosesau eu hunain.

"Llawer o'r amser mae'n ymwneud â dehongli hefyd, felly’r drafodaeth anffurfiol honno. Lle'r oedd
rhai canolfannau [yn] cyflenwi tystiolaeth a gasglwyd yn ystod y chwe wythnos diwethaf yn unig...
roedd ein barn broffesiynol yn cael ei defnyddio mewn mannau eraill, felly roedd hynny'n rhoi
hyder i ni yn ein proses"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
•

Sicrhau dull a safon gyson ar draws ysgolion mewn ardal. Mantais hyn yw sicrhau
rhieni fod safonau'n cael eu cymhwyso'r un fath ar gyfer pob dysgwr sy'n byw'n
lleol.

"Roedd yn ddefnyddiol gweithio gydag eraill i sicrhau eich bod yn gwneud pethau sy'n cyd-fynd â'r
ffordd yr oeddent yn gwneud penderfyniadau, oherwydd ... mae cryn dipyn o ysgolion o'n cwmpas
ac os gallwch gael rhyw agwedd gyffredin at bethau yna mae rhieni'n tueddu i siarad. Os ydyn
nhw'n gwybod 'mae hynny'n digwydd yno, ond mae hynny'n digwydd yno', yna maen nhw'n
teimlo'n sicr iawn nad yw'n wahanol"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
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Er bod rhai cyfweleion wedi sôn am gyfathrebu drwy Teams neu WhatsApp, dywedodd
un cyfwelai ei fod wedi cyfathrebu â chanolfannau eraill drwy e-bost a fu’n ddefnyddiol
wrth ddarparu trywydd o dystiolaeth ysgrifenedig y gellid bod wedi'i ddefnyddio yn
ystod apeliadau.
Awgrymodd un cyfwelai system hybrid wrth symud ymlaen, lle mae canolfannau o fewn
consortia yn cydweithredu i sicrhau cysondeb o ran graddio.
"Byddai system hybrid yn gweithio'n dda iawn, iawn. Mae hynny'n rhywbeth yr hoffwn ei hanner
gadw oherwydd byddwn am wybod fy mod yn dal i wneud yn dda ac yn cydredeg â'r canolfannau
eraill... Os ydym am gymryd system hybrid, byddai'n rhaid i ni wneud rhywbeth felly i sicrhau ei
bod yn cael ei chymedroli'n iawn"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

3.4.3.2. Beth nad oedd yn gweithio cystal wrth weithio gyda chanolfannau
eraill?
Ar y llaw arall, nododd rhai cyfweleion a oedd wedi gweithio gyda chanolfannau eraill y
materion neu'r problemau canlynol gyda chydweithio.
•

Roedd y broses eisoes dan ormod o bwysau ac roedd gweithio gyda
chanolfannau eraill yn gwneud hynny’n fwy gwir byth.

"Yr agweddau negyddol oedd bod amser yn werthfawr. Roeddem i gyd mor brysur, ac yn yr ysgol
honno yr oeddwn i'n bersonol yn ei chymedroli'n allanol... roedd tri grŵp blwyddyn arholiad i fynd
drwyddynt... Ond yn y pen draw, mae gen i'r cyfrifoldeb o hyd am addysgu 20 i 21 gwers yr wythnos
a chynllunio a marcio ar gyfer y rheini, ac rwy’n gyfrifol o hyd am gael Blwyddyn 11 drwyddi ac ...
nid marcio fy ngwaith i’n unig, ond hefyd gwaith rhywun arall"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr
•

Gormod o bobl yn ceisio cydweithio heb fawr o drefnu effeithiol i lywio
trafodaeth a phenderfyniadau.

"Ar un adeg, rwy'n credu bod gennym 12 o athrawon [pwnc], i gyd yn dweud, 'Rwy'n ei wneud fel
hyn, rwy'n ei wneud fel hyn'. Bu bron iddo droi’n gystadleuaeth. Buasai’n well pe baem wedi dweud,
'dyma garfan o bedwar pennaeth adran, gweithiwch chi'ch pedwar gyda'ch gilydd, gweithiwch
chi'ch pedwar gyda'ch gilydd'. Nid dull gweithredu sir gyfan. Ac yna efallai bod un llefarydd o bob
grŵp yn bwydo'n ôl ac yna mae'n cael ei goladu gan berson canolog dim ond i ddweud, 'yn
gyffredinol, dyma beth fydd yn cael ei wneud'"
Pennaeth Adran

3.4.3.3. A fyddai'r rhai nad oeddent yn gweithio gyda chanolfannau eraill
wedi hoffi gwneud hynny?
Gofynnwyd i gyfweleion nad oeddent wedi gweithio gyda chanolfannau eraill i drafod
neu safoni graddau a fyddent wedi hoffi gwneud hynny. Dywedodd y rhan fwyaf eu bod
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o dan ormod o bwysau i weithio gyda chanolfannau eraill a/neu fod ganddynt yr
arbenigedd angenrheidiol yn eu canolfannau eu hunain.
"Roedd gennym [y] consortiwm - daeth yr holl benaethiaid [pwnc] at ei gilydd ac i drafod sut y
byddai'n cael ei ddyfarnu. Ar ôl i ni gadarnhau ein dull, ar ôl i mi gael y data a'i wirio, ni fuom yn
gweithio gydag ysgolion eraill wedyn [oherwydd] doedd dim amser gennym"
Pennaeth Adran

Fodd bynnag, teimlai un cyfwelai y byddai wedi bod yn ddiddorol cymharu marcio ar
draws canolfannau.
"Buasai’n ddiddorol gweld sut roedd adrannau eraill wedi marcio eu papurau blaenorol ... ond, a'r
llwyth gwaith fel ydoedd, byddai wedi bod yn gam arall yn rhy bell"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

3.4.4. Hyder mewn sicrhau ansawdd a chywirdeb graddau
Gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg am eu lefelau hyder mewn gwahanol agweddau ar y
system raddio.
Ffigur 16: Lefel yr hyder mewn agweddau ar y broses raddio

Lefel yr hyder ym mhob agwedd ar y broses raddio

Prosesau sicrhau ansawdd allanol
(336)

Cywirdeb graddau a ddyfarnwyd gan
ganolfannau eraill (335)

15%

28%

7% 13%

Cywirdeb graddau a ddyfarnwyd i’ch
dysgwyr (335)
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37%
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Hyderus iawn

Gweddol hyderus

Nid y naill na'r llall

Gweddol ddihyder

Dihyder iawn

Ddim yn gwybod

Nifer y sail (gweler y cromfachau)

Roedd hyder yn y prosesau sicrhau ansawdd allanol a gynhaliwyd gan CBAC/y corff
dyfarnu yn amrywio gyda llai na hanner (43%) yr ymatebwyr yn dweud eu bod yn hyderus
iawn neu'n weddol hyderus, a 25% yn dweud nad oeddent yn hyderus i ryw raddau.
Roedd yr ymatebwyr yn fwyaf hyderus o ran cywirdeb y graddau a ddyfarnwyd ganddynt
ar gyfer eu dysgwyr eu hunain, lle'r oedd dros hanner (51%) yn hyderus iawn bod eu
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dysgwyr wedi cael gradd gywir, a dywedodd 34% arall eu bod yn weddol hyderus am
hyn.
Roedd hyder yr ymatebwyr yng nghywirdeb y graddau a ddyfarnwyd gan ganolfannau
eraill yn is. Dywedodd 29% eu bod yn weddol ddihyder neu’n ddihyder iawn am hyn, o’u
cymharu ag 20% a ddywedodd eu bod yn hyderus i ryw raddau.

3.4.4.1. Hyder mewn prosesau sicrhau ansawdd allanol a gynhelir gan gyrff
dyfarnu
Gofynnwyd i'r cyfweleion egluro'r ymatebion a roddwyd ganddynt yn yr arolwg ynghylch
pa mor hyderus oeddent yn y prosesau sicrhau ansawdd allanol a gynhelir gan CBAC
a/neu'r corff dyfarnu.
Roedd rhai cyfweleion a ddywedodd nad oeddent yn hyderus nac yn ddihyder am y
prosesau sicrhau ansawdd yn pryderu bod y prosesau'n rhy arwynebol ac efallai'n
annigonol i ddelio â chanlyniadau ysgolion a oedd yn uwch neu'n is na'r disgwyl. Er
enghraifft, nododd rhai cyfweleion nad oedd CBAC ond yn ystyried canlyniadau
cyffredinol yr ysgol heb unrhyw ddadansoddiad o'r amrywiad yng ngalluoedd carfanau
myfyrwyr o flwyddyn i flwyddyn. Mae hyn yn adlewyrchu pryderon a fynegwyd mewn
mannau eraill am ddulliau llai trwyadl rhai canolfannau o raddio.
"Gwn inni wneud y gorau y gallem yn ein hysgol, a dyna'r peth pwysig. Ond a oedd ein myfyrwyr
efallai'n cael eu barnu'n fwy llym ac a fyddent wedi cael gwell bargen mewn ysgol wahanol?
Oherwydd y ffordd y sicrhawyd ansawdd, roeddent yn... Os oes gennych grwpiau blwyddyn sy’n
amrywio, mae'n hawdd dadlau y gallai pethau newid ... Efallai y bydd gennych garfan dda un
flwyddyn os oes gennych ddim ond 60 o fyfyrwyr ac yna'r flwyddyn nesaf efallai na fydd gennych
gystal carfan. Rwy’n deall hynny. Dyna pam nad wyf wedi fy argyhoeddi mewn gwirionedd y naill
ffordd na'r llall gan y sicrhau ansawdd allanol"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Roedd esboniadau eraill a roddwyd i'r cyfweleion a ddywedodd nad oeddent yn hyderus
nac yn ddi-hyder yn y prosesau sicrhau ansawdd allanol yn cynnwys:
•

Roedd gwybodaeth gan CBAC yn cyrraedd yn hwyr ac roedd yn aneglur ac yn
anghyson o ran rolau a chyfrifoldebau canolfannau. Roedd cyfrifoldebau a
phwerau CBAC i ddwyn canolfannau i gyfrif hefyd yn aneglur iddynt.

•

Ni wnaeth CBAC lawer o sicrhau ansawdd allanol.

•

Nid oedd CBAC yn gweld gwaith dysgwyr ac felly nid oedd yn gallu sicrhau ei
ansawdd.

•

Roedd CBAC yn anghyson ar draws canolfannau o ran ei ddull o gymeradwyo
polisi canolfannau.

"Pan anfonwyd ein polisi asesu, roeddem yn anfon polisi a fyddai'n eithaf tebyg i ysgol [arall]
oherwydd ein bod yn gweithio ar y cyd, a byddem yn cael adborth ar wahanol feysydd. Felly, byddai
un adran yn iawn, ac (ar gyfer) canolfan arall ni fyddai'r adran honno'n iawn ... Felly, gwelsom nad
oedd cysondeb o gwbl a'r ffaith bod ein holl bolisïau canolfan i gyd wedi'u gwrthod, mae’n debyg"
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Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Roedd y rhesymau a roddwyd gan gyfweleion a ddywedodd eu bod yn hyderus yn y
prosesau sicrhau ansawdd allanol a gynhelir gan CBAC fel a ganlyn.
•

Profiad blaenorol o gymedroli.

"Rwyf wedi bod yn rhannol drwy broses gymedroli arferol felly, roeddwn i'n teimlo'n hyderus iawn
bod y broses gymedroli allanol honno wedi digwydd yn weddol arferol ... Rwy'n dychmygu efallai
na fyddai canolfannau eraill yn teimlo mor hyderus ag y gwnes i oherwydd mynd drwy hynny"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr
•

Hyder o wybod y byddai rhywun yn craffu ar y gwaith a wnaed.

"Mae'n siwr y daeth yr hyder ... o wybod y byddai’n ... destun craffu gan rywun heblaw mi fy hun.
Mae cryn dipyn iddo mewn gwirionedd. Gwybod y gallai fod yn brofiad hollol unigryw"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr
•

Hyderus oherwydd bod y deunyddiau a ddefnyddiwyd yn benodol ac yn hawdd
eu dilyn.

"Roeddwn i'n hynod hyderus oherwydd bod y deunydd ... yr oedd angen i mi ei ddilyn mor, mor
benodol: 'mae angen i chi wneud hyn, mae angen cyflwyno hyn, mae angen marcio hyn, dyma sut
mae cyfrifo'ch graddau'. Roedd mor hawdd ei ddilyn nes fy mod yn eithaf hyderus, pe gallwn ei
ddilyn yn hawdd, y gallai pawb arall ei ddilyn yn hawdd ac, felly, y byddai pawb yn gwneud y
penderfyniadau cywir"
Pennaeth Adran
•

Hyderus oherwydd bod CBAC wedi edrych ar y data ac enghreifftiau o waith gan
yr ysgol.

"Roedd ganddynt ein graddau i gyd, ond fe ddaethon nhw'n ôl atom ni a... gofynnon nhw am
ddisgyblion penodol a'u gwaith. Felly, fe wnaethon ni sganio eu gwaith a'i anfon atyn nhw, ac
roedden nhw'n hapus gyda hynny... Roeddwn i'n teimlo 'maen nhw'n edrych ar y data, a dweud y
gwir'"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Rhoddodd cyfweleion nifer o resymau dros beidio â bod yn hyderus yn y prosesau
sicrhau ansawdd allanol. Roedd rhai cyfweleion o'r farn bod cyfathrebu â CBAC ar goll
neu'n wael a bod yn rhaid iddynt fynd ar ôl CBAC i gael gwybodaeth am y broses sicrhau
ansawdd.
Tynnodd un cyfwelai sylw at fater, a grybwyllwyd gan eraill, sef pe byddent wedi bod yn
ymwybodol o'r cychwyn cyntaf na fyddai CBAC yn archwilio proses a thystiolaeth yn
drylwyr, yn rhan o'i broses sicrhau ansawdd, y buasai’r profiad i athrawon yn llawer llai
beichus ac anodd drwyddi draw. At hynny, nid oedd y ffaith mai prin oedd yr archwilio
tystiolaeth yn drylwyr gan CBAC yn ennyn hyder yn y broses sicrhau ansawdd allanol.
Awgrymodd y cyfwelai hwn mai’r amser gorau i sicrhau ansawdd fuasai yn ystod y cyfnod
cynllunio pan oedd prosesau'n cael eu llunio.

64

"Rwy'n falch nad oedd fel petai unrhyw fewnbwn gan [CBAC], a hynny'n briodol, ond pe baem wedi
gwybod nad oeddem yn mynd i gael arolygwyr yn archwilio ein holl dystiolaeth ... byddai wedi bod
yn flwyddyn lawer mwy dymunol i bawb. Yr unig adeg y buom yn destun sicrhau ansawdd oedd
pan wnaethom gyflwyno ein graddau"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Gwnaeth y cyfweleion sylwadau eraill ynghylch prosesau sicrhau ansawdd. Roedd y rhain
yn adleisio'r pryderon a fynegwyd mewn perthynas â chwestiynau eraill am wahanol
lefelau o drylwyredd a gymhwyswyd gan ganolfannau. Roedd rhai’n ofni y byddai eu
dysgwyr yn cyflawni graddau is nag mewn canolfannau eraill lle'r oedd prosesau llai
trwyadl yn cael eu dilyn. Dywedasant nad oedd CBAC fel pe bai'n gwirio hyn yn y broses
sicrwydd ansawdd, ac nad oedd hyn yn ennyn hyder.
Dywedodd rhai cyfweleion nad oedd ganddynt fawr ddim i'w wneud â CBAC gan ei bod
yn ymddangos nad oedd unrhyw resymau i CBAC fod yn rhan o unrhyw faterion sicrhau
ansawdd yn eu canolfannau neu am fod staff eraill yn eu canolfan yn delio'n
uniongyrchol â CBAC.

3.4.4.2. Hyder yn y graddau a ddyfarnwyd gan eu canolfannau eu hunain
Gofynnwyd i'r cyfweleion egluro'r ymatebion a roddwyd ganddynt yn yr arolwg ynghylch
pa mor hyderus oeddent yn y graddau a ddyfarnwyd gan eu canolfan eu hunain.
Dywedodd pob cyfwelai ond un eu bod naill ai'n hyderus iawn neu'n weddol hyderus yn
y graddau a ddyfarnwyd gan eu canolfan, tra bod y cyfwelai olaf yn ansicr ynghylch hyn.
Gan adlewyrchu adborth blaenorol, roedd cyfweleion yn teimlo'n hyderus yn y graddau
a ddyfarnwyd gan eu canolfannau oherwydd trylwyredd eu proses, a pha mor agos yr
oeddent wedi dilyn canllawiau CBAC.
Y rhesymau pam y dywedodd rhai cyfweleion eu bod yn weddol ddi-hyder neu'n ddihyder iawn yn y graddau a ddyfarnwyd gan eu canolfannau eu hunain oedd yr
ansicrwydd o ddefnyddio proses newydd ar gyfer asesu a graddio, a'r ffaith y gallai
dysgwyr gael gafael ar y papurau a ddefnyddiwyd ymlaen llaw (fel y nodwyd mewn
mannau eraill).
Yn debyg i rywfaint o adborth a gafwyd mewn perthynas â sicrhau ansawdd allanol,
dywedodd un cyfwelai fod CBAC yn adolygu samplau o waith o'u canolfan yn eu gwneud
yn fwy hyderus yn eu graddau yn gyffredinol.

3.4.4.3. Hyder yn y graddau a ddyfarnwyd gan ganolfannau eraill
Gofynnwyd i'r cyfweleion ymhelaethu ar eu hymatebion i'r arolwg mewn perthynas â
graddau eu hyder yn y graddau a ddyfarnwyd gan ganolfannau eraill. Dywedodd y rhan
fwyaf o'r cyfweleion eu bod yn teimlo'n ansicr am hyn, a dim ond ychydig yn dweud eu
bod yn teimlo'n fwy neu'n llai hyderus.
Dywedodd y rhan fwyaf o'r cyfweleion eu bod yn ansicr neu'n llai hyderus ynghylch
cywirdeb y graddau a ddyfarnwyd gan ganolfannau eraill oherwydd gwahaniaethau o
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ran dehongli canllawiau graddio; trylwyredd anghyson mewn prosesau graddio; a gallu'r
dysgwr i gael gafael ar bapurau blaenorol ar-lein. Mae hyn, unwaith eto, yn adlewyrchu
pwyntiau a wnaed mewn mannau eraill yn yr adroddiad hwn.
Dywedodd un o'r cyfweleion a ddywedodd eu bod yn teimlo'n weddol hyderus yn y
graddau a ddyfarnwyd gan ganolfannau eraill ei fod, wrth weithio gyda chanolfan arall i
safoni graddio, wedi sylwi bod y ddwy ganolfan wedi marcio eu gwaith mewn modd
tebyg iawn. O ganlyniad, roeddent yn teimlo'n weddol hyderus bod rhai canolfannau
eraill yn graddio papurau'n briodol hefyd.
"... pan wnes i ei farcio, a wnes i ddim edrych ar eu graddau o gwbl... Nid oedd yn wahanol iawn o
gwbl... A dyma fi’n meddwl 'iawn, rydyn i gyd yn meddwl am yr un peth yma. Rydyn ni i gyd yn
cyd-fynd'. Roedd hynny'n hwb mawr i’r hyder"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

3.4.4.4. Sut oedd y graddau a ddyfarnwyd yn cymharu â'r graddau a
ragwelwyd ar gyfer ceisiadau prifysgol?
Gofynnwyd i'r cyfweleion sut oedd y graddau a ddyfarnwyd yn cymharu â'r graddau a
ragwelwyd ar gyfer ceisiadau prifysgol. Dywedodd y rhan fwyaf o'r cyfweleion nad
oeddent wedi ystyried o'r blaen sut oedd y graddau a ddyfarnwyd i ddysgwyr yn cymharu
â'r graddau a ragwelwyd ar gyfer ceisiadau prifysgol. Fodd bynnag, dywedodd bron pob
un ohonynt nad oedd y canlyniadau'n eu synnu gan eu bod yn gyffredinol yn cyd-fynd
â sut y buasai’r graddau’n cymharu yn y blynyddoedd diwethaf.
"Ar y cyfan, roedden nhw fel y disgwyliwyd yn ôl pob tebyg. Felly, ni chawsant i gyd eu graddau a
ragwelwyd. Ni lwyddodd rhai o'n myfyrwyr i gael graddau ar gyfer eu prifysgol ond mewn
blwyddyn arferol byddai hynny wedi digwydd beth bynnag"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Er bod y rhan fwyaf o'r cyfweleion wedi awgrymu bod y graddau a ddyfarnwyd fel y
disgwyliwyd, dywedodd nifer fach eu bod ychydig yn fwy na'r hyn y byddent yn ei gael
mewn blwyddyn arferol. Dywedodd un cyfwelai fod hyn o ganlyniad i'r athrawon yn
defnyddio eu hasesiadau eu hunain a'u dulliau cyfannol, yn hytrach na sefyll arholiadau
a gymedrolir yn allanol fel y byddent fel arfer.
"Dydw i ddim wedi gwneud unrhyw ddadansoddiad ar hynny. A dweud y gwir, maen nhw'n fwy
cadarnhaol nag y buasent pe bydden nhw wedi sefyll arholiadau... Rwy'n credu eu bod o leiaf lle
buasen nhw pe bydden nhw wedi sefyll arholiadau"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Dywedodd un cyfwelai fod ei ddysgwyr wedi rhagori'n wirioneddol yn eu galluoedd y
flwyddyn honno ac felly wedi cyflawni graddau uwch na'r disgwyl.
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3.5. Tegwch
3.5.1. Tegwch yn berthynol i arholiadau
Gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg a oeddent o'r farn bod y dull a ddefnyddiwyd ar gyfer
graddio eleni yn decach nag mewn blynyddoedd blaenorol pan gynhaliwyd arholiadau.
Ffigur 17: A oedd graddio 2021 yn decach nag ydoedd mewn blynyddoedd blaenorol pan gynhaliwyd
arholiadau?

A oedd dull graddio 2021 yn decach nag arholiadau?

25%

64%

Tecach

Ddim yn decach

11%

Ddim yn gwybod

Sail = 331 o ymatebwyr

Ar y cyfan, roedd chwarter (25%) yr ymatebwyr i'r arolwg yn teimlo bod y dull graddio
eleni yn decach nag ydoedd mewn blynyddoedd blaenorol pan gynhaliwyd arholiadau.
Mae'r rhesymau allweddol a roddwyd gan y rhai a oedd o'r farn bod y broses yn decach
i'w gweld isod.
Ffigur 18: Rhesymau dros gredu bod graddio 2021 yn decach

Wedi dileu straen adolygu
ac arholiadau
(29%)

Mae asesiadau'n profi
gwybodaeth a dealltwriaeth
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stwffio'ch pen
(27%)

Roedd asesiadau lluosog yn
rhoi mwy o gyfleoedd i
fyfyrwyr wneud yn dda
(21%)

Roedd graddau'n
adlewyrchu'n well yr hyn y
gall pob myfyriwr ei wneud
(13%)

Mae rhai myfyrwyr yn
perfformio'n well mewn
asesiadau
(13%)

Mae athrawon yn adnabod
y myfyrwyr a'r graddau sy'n
adlewyrchu orau eu lefel
sgiliau a'u dealltwriaeth
(10%)

Sail = Y rhai a deimlai fod y system yn decach (70 o ymatebwyr)
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Roedd tua dau o bob tri ymatebydd (64%) o'r farn bod y graddio'n llai teg eleni. Dangosir
isod y tri rheswm mwyaf cyffredin a roddwyd gan y grŵp hwn. Gwnaed rhesymau eraill
a roddwyd gan lai na 10% o'r ymatebwyr.
Ffigur 19: Rhesymau dros gredu bod graddio 2021 yn llai teg

Roedd gan ddisgyblion fynediad at
bapurau blaenorol/cynlluniau
marcio/meini prawf asesu a
gyhoeddwyd (44%)

Mae marcio allanol yn fwy
gwrthrychol ac mae'n dileu risg
rhagfarn athrawon (11%)

Diffyg safoni /rheoli ansawdd allanol anghysondebau rhwng ysgolion
oherwydd gwahanol ddehongliadau
(39%)

Sail = Y rhai a deimlai fod y system yn llai teg (190 o ymatebwyr)

Ymhlith y rhai a ddywedodd nad oeddent yn gwybod a oedd y system yn decach ai
peidio, y sylw mwyaf cyffredin a ddarparwyd oedd mai'r system a ddefnyddiwyd oedd y
dull tecaf o ystyried yr amgylchiadau.
Gofynnwyd i’r cyfweleion ymhelaethu ar eu hymatebion i’r arolwg ynghylch a oeddent
yn credu bod y dull a ddefnyddiwyd ar gyfer graddio eleni yn decach neu’n llai teg nag
ydoedd pan gynhaliwyd arholiadau.
Mae'r materion a grybwyllwyd amlaf gan y cyfweleion yn adlewyrchu pwyntiau a godwyd
eisoes yn yr adroddiad hwn i raddau helaeth. Y mater a godwyd amlaf oedd
anghysondeb rhwng canolfannau wrth ddyfarnu graddau. Roedd barn y cyfweleion yn
amrywio o ran a oedd hyn o ganlyniad i ragfarn anymwybodol, yr awydd i ddysgwyr
wneud yn dda, neu eu rhoi ar ben ffordd yn fwriadol drwy ddarparu ac ymarfer y papurau
arholiad. Awgrymodd rhai fod angen sicrhau ansawdd allanol er mwyn cynyddu tegwch.
Yn gysylltiedig â hyn, nododd rhai hefyd fod arholiadau’n gallu darparu lefel o gysondeb,
er nad ydynt yn ateb perffaith.
"Arholiad dall, does neb yn gwybod beth sy'n dod. Gwyddom am ffaith fod rhai ysgolion wedi rhoi
cynlluniau marcio i'w myfyrwyr. Dywedasant wrthynt ba bapurau yr oeddent yn eu defnyddio,
byddent yn ymarfer y papurau cyn iddynt sefyll yr arholiadau. Gwyddom fod hynny'n digwydd.
Mae angen dileu hynny"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran
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Fel y cydnabuwyd mewn mannau eraill, dywedwyd bod cyhoeddi papurau blaenorol yn
cynnig mantais annheg i ddysgwyr ac i'r rhai sydd â'r awydd a'r cymhelliant i chwilio am
y papurau blaenorol a'r cyfleusterau i wneud hynny hefyd.
"Dw i'n meddwl bod y gwahaniaeth yna rhwng y rhai a oedd yn meddu ar bethau a'r lleill... yn y
pen uchaf, roedd gan y dysgwyr fwy o fantais... yn y pen isaf gallent fod wedi bod dan fwy o
anfantais. Yn dibynnu ar ba gyfleusterau sydd ganddynt gartref neu pa gymorth, neu hyd yn oed
yr awydd i fynd i chwilio am gynlluniau marcio"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Teimlwyd bod cynnal asesiadau mewn ystafelloedd dosbarth yn hytrach na neuaddau
neu leoliadau mwy ffurfiol eraill o fantais i'r rhai a allai fod wedi cael trafferth gyda'r
ffurfioldeb yn y gorffennol, neu'r rhai yr ystyrir eu bod yn llai parod. Er nad oedd lleihau
pryderon ynghylch arholiadau yn cael ei ystyried yn beth drwg, gwelwyd ei fod yn rhoi
mantais i rai dysgwyr, tra nad oedd y rhai sy'n ymdopi'n dda â sefyllfa arholiad ffurfiol yn
gweld unrhyw fanteision ychwanegol.
"Roedd disgyblion nad oeddent wedi mynychu ers misoedd, cyn dod i mewn a gwneud gwersi
cynhesu wedyn gwneud yr asesiad, wedi gwneud yn dda iawn. Roedd yn anfanteisio'r disgyblion
hynny a oedd yma bob dydd, gan wneud pob darn o waith i lefel uchel iawn, sydd wedi mynd i
mewn i'r arholiad ar sail eu gwaith caled eu hunain a llwyddo. Oherwydd eu bod wedi gwneud yr
ymdrech honno"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Roedd rhai cyfweleion yn teimlo y gallai'r dysgwyr hynny sy'n perfformio orau fod wedi
cael eu rhoi o dan anfantais oherwydd sicrhau ansawdd gan athrawon. Gan fod athrawon
yn teimlo y byddent yn destun craffu i fod yn deg, gallai hyn fod wedi arwain yn
anfwriadol at farcio rhai dysgwyr yn is nag y buasent drwy gwblhau asesiadau allanol. Yn
ogystal, teimlwyd y byddai rhai dysgwyr wedi elwa ar y cyfle i sefyll arholiadau ond eu
bod yn cael eu hatal rhag gwneud hynny gan broses y graddau a bennir gan y ganolfan.
"Byddai fy nysgwyr wedi gwneud yn well pe baen nhw wedi sefyll yr arholiad. Gorffennais y llynedd
gyda 13 gradd A gyda fy nosbarth set uchaf. Yn awr, a yw hynny'n gyffredinol yn unol â
rhagfynegiadau? Yn ôl pob tebyg, ydy, ond a dweud y gwir ... os rhywbeth oherwydd ein gwaith
sicrhau ansawdd mae yna ychydig o bobl... yn y pen uchaf y teimlwn y byddent wedi elwa ar sefyll
yr arholiad oherwydd y caffaeliad sgiliau"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Ystyriwyd bod hyn yn fater penodol i ddysgwyr sy'n astudio cerddoriaeth gan fod
athrawon eleni wedi marcio cyfansoddiadau y maent yn debygol o fod wedi cyfrannu
rhywfaint atynt, gan ei gwneud yn anodd bod yn wrthrychol. I'r perwyl hwn, nododd un
cyfwelai y dylai rhywfaint o sicrhau ansawdd allanol o’r cyfansoddiadau gan CBAC fod
wedi bod yn bosibl.
“Gallaf wedi roi mewnbwn ar y plentyn, a dw i’n medru clywed a ydynt wedi ystyried hynny yn y
cyfansoddiad a'r perfformiad terfynol, felly mae'n anodd sefyll nôl o'r darn wrth asesu ond mae
hyn hefyd yn rhoi mwy o ddealltwriaeth i chi fel athro o daith y disgybl. Dw i ddim yn ddeall pam
na allen nhw bod wedi gwirio a safoni cyfansoddiadau a pherfformiadau yn allanol eleni. Byddai
hynny wedi bod yn ffordd llawer gwell o sicrhau bod y broses yn deg ar athrawon a disgyblion."
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Pennaeth Adran

Teimlai un cyfwelai fod y broses asesu wedi bod yn llai teg i ddysgwyr mewn ysgolion
gwladol nag ysgolion preifat. Roedd yn teimlo bod yr adnoddau ychwanegol mewn ysgol
breifat yn caniatáu iddynt addasu'n well i'r newidiadau asesu yn ystod y pandemig.
"Roedd ysgol... sy'n annibynnol a gafodd addysgu ar-lein drwy gydol y cyfnod clo, yn gallu postio
adnoddau gartref at bob disgybl heb orfod poeni am y gost. Roedd hynny’n gymaint o fantais dros
ysgol wladol i lawr y ffordd a oedd prin yn gallu fforddio cadw'r goleuadau ymlaen. Rwy'n teimlo
ein bod o fantais annheg dros sefydliadau eraill"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Ymhlith y lleiafrif o gyfweleion a ddywedodd fod y broses raddio yn decach nag ydoedd
mewn blynyddoedd blaenorol, roedd rhai o'r farn bod hyn yn wir am nad oeddent yn
teimlo bod y mathau blaenorol o asesu yn addas ac nad oeddent bob amser yn
adlewyrchu gallu dysgwr yn llawn.
Roedd y cyfweleion hyn o'r farn bod arholiadau allanol yn fygythiol ac yn achosi pryder
ymhlith pobl ifanc. Dywedwyd ei bod yn annheg profi gallu ar atebion a roddwyd ar un
diwrnod, a bod hynny’n creu amgylchedd dan bwysau y mae llawer o ddysgwyr yn ei
chael hi'n anodd ymdopi ag ef.
"Mae gennym lawer o blant sydd â llawer o amddifadedd, problemau iechyd meddwl, mae pob
plentyn yn ei gael, rwy'n gwybod, ond mae gennym lawer sy’n cael prydau ysgol am ddim... Mae
ein plant, rhai ohonynt, yn mynd i banig mawr o fynd i'r neuadd fawr i sefyll arholiad. Roeddent
yn eu gwneud mewn ystafelloedd dosbarth. Roeddent yn teimlo'n ddiogel, roedd yn lle llai o faint,
nid neuadd nad ydynt fel arfer yn mynd iddi"
Pennaeth Adran

Ystyriai’r cyfweleion hyn fod seilio graddau ar gymysgedd o waith cwrs ac asesiadau llai
ffurfiol a gwblhawyd dros gyfnod o flwyddyn neu fwy yn rhoi adlewyrchiad tecach o wir
allu dysgwr. Mae hefyd yn golygu nad yw 'cael diwrnod gwael' a allai ddisgyn ar
ddiwrnod arholiad allanol yn effeithio mor sylweddol ar raddau cyffredinol. Teimlai un
cyfwelai fod y dull hwn o weithredu o fudd arbennig i fechgyn.
“Yn wir mae eisiau mwy o gymysgedd o ddulliau i gael y gorau allan o bob plentyn. Yn enwedig
bechgyn, sydd yn weld hi’n anodd adolygu am bapur o flaen nhw ac eistedd am ddwy awr. Roedd
rhaid iddynt wneud y gwaith o hyd ac roedd rhaid i ni ddarparu'r dystiolaeth, ond rwy'n credu bod
y fath o system yna yn siwtio’r bechgyn llawer mwy."
Pennaeth Adran

Roedd un cyfwelai hefyd yn teimlo ei bod yn decach oherwydd bod asesiadau'n seiliedig
ar gwricwlwm culach. Fel y cyfryw, gallai dysgwyr adolygu mewn ffordd fwy penodol a
oedd yn rhoi hyder iddynt am eu bod yn teimlo eu bod wedi'u paratoi'n well.
O'r nifer o gyfweleion a ddywedodd nad oeddent yn gwybod a fu’r broses raddio’n
decach ai peidio, roedd gan bob un resymau gwahanol. Teimlai un nad oedd digon o
dryloywder yn y broses i ddeall beth oedd yn digwydd mewn ysgolion eraill. Nodwyd
bod y prosesau ar gyfer graddio Bagloriaeth Cymru wedi bod yn fwy tryloyw.
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Teimlai un arall nad oedd yn gallu ateb gan nad oedd yn teimlo bod ffiniau graddau yn
deg cyn y pandemig.
"O'i chymharu â blynyddoedd arferol, mae blwyddyn arferol yn annheg, mae'n anodd gwybod pa
mor annheg oedd eleni"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Yn olaf, teimlai un cyfwelai mai dyma'r ffordd orau o raddio o dan yr amgylchiadau, ar y
cyfan. Roedd yn teimlo mai'r mater a grybwyllwyd yn flaenorol, lle'r oedd dysgwyr yn
gallu adolygu gan ddefnyddio papurau blaenorol a fyddai wedi cael eu defnyddio ar
gyfer asesu, oedd yr unig anfantais, ac y gallai fod wedi rhoi mantais i rai.
"O ran y system ei hun, rwy'n credu mai dyna'r gorau y gellid bod wedi'i wneud. Yr eithriad, rwy'n
credu, fuasai pe byddem wedi gwneud deunyddiau asesu newydd neu fanc o ddeunyddiau asesu
nad oeddent yn hygyrch i ddisgyblion, yna rwy'n credu y byddai hynny wedi gwneud y system yn
well"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

3.5.2. Tegwch i ddysgwyr
Gofynnodd ein harolwg a oedd y rhai a oedd yn rhan o'r broses yn teimlo bod unrhyw
ddysgwyr wedi cael mantais neu anfantais o dan broses raddio haf 2021.
Roedd bron i ddau o bob tri (65%) o'r ymatebwyr yn teimlo bod rhai dysgwyr wedi cael
mantais neu anfantais wrth edrych arnynt ar draws pob canolfan ac roedd ychydig dros
hanner (53%) yn teimlo bod yr un peth yn wir yn eu canolfan eu hunain.
Ffigur 20: A gafodd unrhyw ddysgwyr fantais neu anfantais yn fwy nag eraill
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Rhoddodd yr ymatebwyr a gredai fod rhai dysgwyr wedi cael mantais neu anfantais ragor
o fanylion ar y ffurf y fantais neu’r anfantais hon. Unwaith eto, roedd y prif bryderon a
godwyd gan ymatebwyr yn ailadrodd ymatebion a wnaed i gwestiynau blaenorol.
Dywedodd dros un o bob pump o'r holl ymatebwyr i'r arolwg (23%) fod dysgwyr a oedd
wedi astudio papurau blaenorol a dysgu cynlluniau marcio wedi ennill marciau uwch nag
y byddent wedi gwneud, o'u cymharu â'r rhai na wnaethant hynny.
Soniodd 13 y cant o'r holl ymatebwyr am y diffyg sicrhau ansawdd allanol tybiedig a
oedd, yn eu barn hwy, yn caniatáu anghysondebau rhwng dulliau graddio canolfannau.
Dywedodd 10 y cant fod dulliau gwahanol canolfannau yn golygu bod rhai yn cael
mantais neu anfantais. Gwnaed sylwadau eraill gan nifer fach o ymatebwyr, ac roeddent
yn adlewyrchu i raddau helaeth fod rhai dysgwyr yn perfformio'n well mewn arholiadau
tra bod eraill yn elwa ar ddull mwy seiliedig ar asesu.

3.5.3. Gwella tegwch
Gofynnwyd hefyd i'r cyfweleion beth y gellid bod wedi'i wneud i wneud y dull graddio
yn decach. Roedd yr adborth yn adlewyrchu pwyntiau a wnaed mewn mannau eraill, yn
benodol:
•

Sicrhau bod papurau blaenorol nas gwelwyd o'r blaen ar gael.

•

Darparu amserlen benodol ar gyfer rhai asesiadau o leiaf ar draws pob canolfan.

"Pe bai'r papur hwnnw'n cael ei sefyll mewn ysgol yng Ngogledd Cymru neu hyd yn oed ein hysgol
gyfagos ar y dydd Llun, a phe na bai ein disgyblion ni’n ei sefyll tan y dydd Mercher ac fe'i
datgelwyd, yna byddai gan ein disgyblion fantais enfawr. Felly, y rheswm am hynny oedd nad oedd
amserlenni"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
•

Cynnal mwy o wiriadau sicrhau ansawdd a chasglu mwy o dystiolaeth ar draws
canolfannau.

•

Dychwelyd at y dull graddio cyn y pandemig.

"Rydych chi'n ychwanegu myrdd o bosibiliadau ar gyfer trin a thrafod canlyniadau drwy adael pob
canolfan unigol i benderfynu ar y graddau ac a ydyn nhw'n mynd i gael dull cyson? ... rydych yn
credu bod arholiadau bob amser yn mynd i fod yn fwy cyson na ffynonellau eraill, ond r ydych yn
mynnu bod yr arholwr ei hun sy'n marcio'r papur yn gyson hefyd ac nid yw bob amser yn gyson.
Felly, mae'n lletchwith, ond mae anghysondebau ym mha ddull bynnag a gymerwch"
Swyddog / Rheolwr Arholiadau

3.6. Effeithiau
3.6.1. Hydrinedd y broses gyffredinol
Gofynnwyd i'r ymatebwyr pa mor hydrin oedd y broses o bennu'r graddau yn gyffredinol,
yn eu barn hwy.
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Ffigur 21: Hydrinedd cyffredinol y broses raddio
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Dywedodd 38% o ymatebwyr yr arolwg eu bod o'r farn bod y broses o bennu'r graddau
yn gyffredinol yn eithaf anhydrin, a bron i un o bob pump (18%) yn disgrifio'r profiad fel
un anhydrin iawn. I'r gwrthwyneb, dywedodd 35% eu bod o'r farn bod y broses raddio
yn eithaf hydrin, a dim ond 9% oedd yn ei chael yn hydrin iawn.
Gofynnwyd i'r cyfweleion ymhelaethu ar eu hymatebion i'r arolwg i archwilio eu barn am
hydrinedd y broses raddio. Y prif reswm a roddwyd gan y rhai a ddywedodd bod y broses
raddio’n anhydrin ganddynt oedd bod angen cwblhau'r broses yn gadarn wrth barhau i
addysgu. Roedd hyn, ynghyd â straen ychwanegol y pandemig, yn gwneud y broses
raddio yn anhydrin i lawer.
"Dim ond oherwydd os ydych chi'n delio â nifer fawr o fyfyrwyr, mae hynny'n ymgymeriad mawr
pan rydych chi'n rhedeg ysgol weithredol. Byrddau arholi, maen nhw’n gwneud hyn i ffwrdd o ysgol,
mewn swyddfeydd, ac yn amlwg mae athrawon yn marcio y tu allan i oriau ond mae'r cyfan yn
cael ei wneud yn drylwyr iawn ac yn gadarn iawn nid tra byddwch yn rhedeg ysgol. Roedden ni’n
rhedeg ysgol. Rwy'n credu mai dyna a anghofiwyd, a dyna a'i gwnaeth yn anhydrin"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Roedd rhai cyfweleion yn cydnabod mai mesurau brys oedd y rhain mewn amgylchiadau
na welwyd eu tebyg o'r blaen. Nododd eraill fod y broses raddio wedi cymryd llawer o
amser i'w chwblhau, a oedd yn cael effaith negyddol ar les, fel y trafodir yn yr adran
ganlynol.
"[Pan] fyddwn yn mynd adref bob nos, byddwn wedi ymlâdd. Doeddwn i ddim yn gallu gwneud
unrhyw beth ar y penwythnos, doeddwn i ddim yn gallu gwneud pethau gyda'r teulu, doeddwn
i ddim yn gallu gwneud pethau gyda'r nos oherwydd roedd yn rhaid i mi naill ai wneud rhyw fath
o gynllunio, rhyw fath o waith neu roeddwn wedi ymlâdd yn gorfforol ac yn emosiynol"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Dywedwyd bod dysgwyr hefyd yn teimlo'r pwysau hwn gan ei fod yn gyfnod ansicr.
Dywedodd un cyfwelai na fyddai modd rheoli blwyddyn arall o weithredu’r broses yn yr
un modd.
"Roedd y pwysau ar y plant hynny'n cynyddu ac yn cynyddu ac yn cynyddu. Mae'n ddiflas, i bawb"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran
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Roedd cyfweleion eraill yn teimlo eu bod yn cael eu llethu gan y ffaith bod gwybodaeth
yn cael ei rhoi'n hwyr, gan olygu eu bod yn teimlo ar frys i gwblhau'r radd ymhen byr
amser. Roedd yr amserlen fer hefyd yn golygu bod yn rhaid i rai dysgwyr gwblhau nifer
o asesiadau bob dydd, a hynny'n destun pryder i athrawon.
“Mi nes i gael hi'n eithaf anodd gweld rhai o'm myfyrwyr dyfal yn cael cymaint o straen efo hyd at
bum asesiad weithiau mewn un diwrnod, ac i bob pwrpas yn cyrraedd fy arholiad mewn dagrau.
Roedd hynny'n anodd. Wrth edrych yn ôl, dylen ni fod wedi ymestyn y cyfnod asesu ychydig i'w
wneud ychydig yn llai o straen i ddisgyblion.”
Pennaeth Adran

Roedd rhai cyfweleion yn pryderu ynghylch sut y byddai ansawdd y graddio'n cael ei
reoli. Roeddent yn poeni y byddai eu barn a'u proffesiynoldeb yn cael eu cwestiynu neu,
yn waeth, y byddent yn cael eu cyhuddo o gamarfer. Yn sgil y pryder uwch hwn,
dywedwyd y daeth y broses yn llai hylaw.
"Roeddem ar bigau’r draen ar y pryd, o dan lawer o bwysau. Yn wirioneddol, roedd ar bobl eisiau
ei gael yn iawn ... gan deimlo bod eu proffesiynoldeb yn cael ei gwestiynu. Roedd cael sgwrs gyda
CBAC bob amser yn fygythiad – beth mae hynny'n ei olygu? A fyddai pobl yn cael eu disgyblu? A
allai plentyn ddehongli rhywbeth a ddywedais fel arwydd o'i radd? A fyddwn i'n destun camarfer?
Roedd yr holl bethau hyn yng nghefn meddyliau athrawon, ac arweiniodd hynny at bryder"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Unwaith eto, cafodd mater cyhoeddi papurau blaenorol a diffyg papurau nas gwelwyd
o'r blaen ei godi mewn perthynas â hydrinedd. Teimlwyd bod hyn yn gwneud asesiadau'n
anoddach i'w rheoli oherwydd bod athrawon o dan bwysau i beidio â rhoi "cliwiau" i’r
dysgwyr.
Ymhlith y cyfweleion a ddywedodd yn yr arolwg y bu’r broses naill ai’n eithaf hydrin neu'n
hydrin iawn, roedd hyn yn bennaf oherwydd cael rhyw fath o gymorth. I un, roedd cael
dosbarth bach yn golygu na fu’r broses yn ormod o faich, tra bod eraill wedi cael cymorth
gan eu canolfan i reoli'r llwyth gwaith cynyddol ac wedi cael hyfforddiant digonol.
"Ein rheolwyr ni yma oedd wedi rhoi'r hyfforddiant i ni. Roedd yn llafurus gwneud y marcio. Roedd
yn waith ychwanegol, rwy’n meddwl ... Mae'n hawdd edrych yn ôl nawr a dweud nad oedd yn rhy
wael ... ond roedd yn hydrin"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Dywedodd rhai cyfweleion fod gan eu canolfan system raddio a oedd yn gweithio'n dda,
gan olygu bod y dasg ei hun yn hydrin. Fodd bynnag, roedd maint y gwaith yn ei gwneud
yn anodd rheoli amser a dywedodd y rhan fwyaf eu bod wedi gweithio oriau hwy nag
arfer i orffen eu hasesiadau.
"Mae'n dibynnu beth rydych chi'n ei olygu wrth hydrin. Roedd yn uffern ar y ddaear, oriau gwaith
tan hwyr y nos, bob nos, bob moment o bob eiliad yn delio â data. Ond... roedd yn hydrin yn yr
ystyr bod gennyf system y gallwn ei defnyddio ac roeddwn i'n teimlo ei bod yn deg ac yn cael ei
chymhwyso'n gyson. Ond os ydych chi’n golygu rheoli amser, roedd mor anodd"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr
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Dywedodd un cyfwelai, gan siarad yn benodol am gerddoriaeth, y bu’r asesiadau’n fwy
hydrin nag y buont mewn blynyddoedd blaenorol. Fel arfer, mae'n rhaid iddynt lanlwytho
pob darn o dystiolaeth wedi'i recordio i ystorfa CBAC, sy’n gallu cymryd llawer o amser.
Gan eu bod yn asesu'n fewnol, nid oedd angen hyn, a hynny’n gwneud y broses yn fwy
hydrin, medden nhw.

3.6.2. Faint o amser a dreuliwyd ar raddio
Gofynnwyd i ymatebwyr amcangyfrif faint o oriau a neilltuwyd ganddynt i weithio ar y
broses raddio i gyd.
Ffigur 22: Amser a neilltuwyd i’r broses raddio gyfan

Sawl awr neilltuoch chi i weithio ar y broses raddio gyfan?
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Sail = 287 o ymatebwyr

Nifer cyfartalog yr oriau a dreuliodd yr ymatebwyr ar raddio oedd 53. Fodd bynnag, mae
hyn yn cuddio ystod eang o wahanol brofiadau.
Treuliodd dros draean (35%) 20 awr neu lai yn ymwneud â'r broses raddio, ond, i'r
gwrthwyneb, treuliodd bron i ddwy ran o dair (65%) fwy o amser. Ym mhen arall y raddfa,
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neilltuodd un o bob deg (10%) o ymatebwyr fwy na 100 awr i'r broses raddio. Fel y
dangosir yn Ffigur 22, roedd penaethiaid canolfan yn tueddu i dreulio mwy o amser ar y
broses raddio o'u cymharu ag athrawon a phenaethiaid adran.

3.6.3. Yr effaith ar amser addysgu
Gofynnwyd i’r ymatebwyr hefyd am effaith y broses raddio ar yr amser yr oeddent ar
gael i addysgu a chwblhau tasgau eraill.
Ffigur 23: Effaith ar amser ar gael i addysgu neu gwblhau gwaith arall

I ba raddau yr effeithiodd y broses ar amser ar gael i addysgu
neu wneud gwaith arall?
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Dywedodd dros ddwy ran o dair (67%) o'r ymatebwyr fod y broses wedi effeithio 'llawer
iawn' ar dasgau eraill. Ychydig iawn oedd o'r farn nad oedd effaith o gwbl neu fod effaith
fechan iawn.

3.6.4. Yr effaith ar les personol
Roedd un cwestiwn yn archwilio'r effaith ar les personol y rheini a fu'n rhan o’r broses
raddio.
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Ffigur 24: I ba raddau yr effeithiodd y broses ar les personol?

I ba raddau yr effeithiodd y broses ar eich lles personol?
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Dywedodd dros hanner (55%) yr ymatebwyr i'r arolwg fod y broses wedi effeithio 'llawer
iawn' ar eu lles a dywedodd traean arall (34%) ei bod wedi effeithio arnynt i ryw raddau.
Dim ond 3% o'r ymatebwyr a ddywedodd nad oedd wedi cael effaith o gwbl.
Gofynnwyd i'r cyfweleion ymhelaethu ar eu hymatebion i'r arolwg i archwilio eu barn am
effaith y broses raddio ar eu lles personol. Dywedodd y rhan fwyaf fod y broses asesu a
graddio wedi effeithio ar eu lles personol i ryw raddau o leiaf. Dywedwyd bod nifer o
ffactorau wedi effeithio ar les athrawon a oedd yn cynnwys maint y llwyth gwaith
cynyddol a chyfnod bach o amser i gwblhau'r gwaith. Fel y nodwyd eisoes, arweiniodd y
pwysau hwn at gyfweleion yn gweithio oriau hir y tu allan i'w horiau ysgol arferol a
lleihau'r amser yr oeddent yn gallu ei dreulio gyda ffrindiau a theulu.
Roedd yr effaith negyddol hon ar gydbwysedd bywyd a gwaith yn golygu bod rhai yn
teimlo nad oedd ganddynt amser mwyach i ymarfer corff na hyd yn oed bwyta'n iawn.
Soniodd nifer o gyfweleion am y niwed yn sgil yr amser hwn i’w hiechyd meddwl a
chorfforol. Er enghraifft, dywedodd un ei fod wedi dioddef o straen eithafol, diffyg cwsg
a magu pwysau.
Nid oeddwn yn bwyta yr un mor iachus neu greadigol... Doeddwn i ddim yn ymarfer corff o gwbl,
ond yn eistedd yn eithaf aml. Dros y penwythnos hefyd, roeddwn i wedi ymlâdd"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Dywedodd rhai hefyd fod y llwyth gwaith yn eu hatal rhag paratoi'n briodol ar gyfer y
flwyddyn ysgol nesaf ym mis Medi.
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"Dim amser i ffwrdd. Dim amser i baratoi ar gyfer mis Medi oherwydd roeddem yn gweithio cyn i
ni dorri am yr haf i wneud yn siŵr bod gennym yr holl dystiolaeth ar gyfer yr apeliadau fel y gallai’r
Swyddog Arholiadau gael gafael arni os nad oeddem o gwmpas yn yr haf. Esbonio a chyfiawnhau
cymedroli, safoni, marcio o hyd. Doedd dim amser i anadlu – yn ogystal ag addysgu a cheisio
paratoi myfyrwyr yn y blynyddoedd a oedd yn mynd i adael am ble bynnag yr oeddent yn mynd.
Hon oedd y flwyddyn waethaf erioed, heb os."
Pennaeth Adran

Hefyd, gan adlewyrchu'r pwyntiau a wnaed mewn mannau eraill, achosodd ansicrwydd
canfyddedig y broses sicrhau ansawdd bryder i rai cyfweleion, a oedd hefyd wedi'u siomi
gan y diffyg gwirio allanol gan CBAC.
Roedd yr amser ychwanegol yr oedd angen ei neilltuo i gefnogi dysgwyr a oedd yn
bryderus am y broses hefyd wedi bod yn straen ar rai cyfweleion. Dywedodd llawer hefyd
fod gweld y pwysau ar ddysgwyr wedi cael effaith negyddol ar eu lles, fel y nodwyd mewn
mannau eraill. Esboniodd un cyfwelai nad oedd modd torri am 3pm rhagor, oherwydd
bod popeth yn cael ei wneud yn rhithwir, a byddai rhai negeseuon yn cyrraedd gan
ddysgwyr yn hwyr yn y nos.
"Roeddech chi’n gorfod cefnogi eich myfyrwyr drwy’r amser. Am fod Teams gennym erbyn hyn, ac
maen nhw'n gallu defnyddio'r sgwrs ar Teams, bydden nhw'n dewis anfon negeseuon atoch yn
eithaf hwyr y nos"
Arall

Un straen arall a grybwyllwyd gan nifer o gyfweleion oedd y pwysau i 'wneud pethau'n
iawn' i'w dysgwyr fel nad oedd neb dan anfantais annheg. Soniodd sawl cyfwelai eu bod
yn athrawon oherwydd eu bod yn ymboeni am roi'r cyfleoedd a'r canlyniadau cywir i
blant ac felly roedd eu hasesu yn peri straen. Pan gaiff ei wneud yn allanol, caiff ei dynnu
allan o'u dwylo a gallant gysuro unrhyw ddysgwyr siomedig. Pan fyddan nhw’n gyfrifol,
mae mwy o bwysau.
"Roeddwn i'n poeni'n ofnadwy y gallwn wneud cam â’r plant pe na fyddwn yn cael y marciau’n
berffaith gywir. Fyddwn i ddim yn gwneud y gwaith pe na bawn i'n ymboeni am fy mhlant...
effeithiodd hynny arna i'n feddyliol achos ro'n i'n meddwl 'beth os nad ydw i wedi chwarae'n deg?
Beth os nad wyf wedi rhoi'r union radd gywir iddynt?"
Pennaeth Adran

Dywedodd un cyfwelai hefyd ei fod wedi teimlo pwysau yn y ganolfan i gynnal lefel
benodol o raddau cyfartalog, a hynny wedi effeithio'n negyddol arno. I'r cyfweleion
hynny mewn swyddi uwch, roedd wedi bod yn straen rheoli a chefnogi athrawon a oedd
o dan straen ac yn cael eu llethu gan y baich gwaith.
"Ar lefel uwch arweinwyr, rydych chi'n poeni am yr athrawon rydych chi'n eu rheoli a'u harwain
a'r effaith, gallech weld ar eu hwynebau yr effaith yr oedd yn ei chael arnyn nhw bob dydd
oherwydd does dim byd gwaeth na dod i mewn a gweld ôl mwy na straen ar bobl"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Fodd bynnag, soniodd nifer fach o gyfweleion am elfennau o'r broses a oedd wedi cael
effaith gadarnhaol ar eu lles ac wedi gwella eu morâl neu wedi lleihau'r pwysau arnynt.
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Yr elfen gyntaf oedd y gefnogaeth gan reolwyr a chydweithwyr yn eu canolfan.
Dywedodd un cyfwelai fod y gefnogaeth a roddwyd iddynt gan y rheolwyr yn ystod y
broses raddio ac yn ystod yr amser pan oedd rhieni'n cwestiynu penderfyniadau yn
gadarnhaol iawn.
"Mae'n lle gwych i weithio. Mae'n lle cefnogol iawn ... Pe bai gennym unrhyw broblemau roedd y
rheolwyr yno i'n cefnogi. Roeddem hefyd yn gwybod, pe bai unrhyw gwynion gan rieni neu fyfyrwyr,
y byddai'r rheolwyr yn ein cefnogi 100%. Felly, doedden ni ddim yn teimlo bod y cyfan arnom ni"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Dywedodd cyfwelai arall fod gallu rhoi graddau cywir i ddysgwyr yr oeddent wedi
gweithio'n galed i'w hennill yn werth chweil.
"Onid dim ond gwneud y gwaith mewn ffordd wahanol yw e? Ond, y llinell waelod oedd ei bod yn
llethol mewn ffordd gadarnhaol... Ar y cyfan roedd yn brofiad cadarnhaol yn y pen draw... Roedd y
graddau a gafodd y disgyblion yn deg... Daethom drwyddi fel staff a daeth y disgyblion drwyddi
hefyd"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

3.6.4.1. Beth fyddai wedi lleihau'r effaith ar les personol?
Rhoddwyd sawl syniad gan gyfweleion ar yr hyn a allai fod wedi lleihau effaith y broses
asesu ar eu lles personol. Gan adlewyrchu adborth cynharach, yr awgrymiadau mwyaf
cyffredin oedd y gallai CBAC, cyrff dyfarnu eraill, a Cymwysterau Cymru fod wedi darparu
mwy o gymorth. Mae hyn yn cynnwys darparu cymorth cyffredinol, canllawiau clir, a
phapurau asesu nas gwelwyd o'r blaen.
Un ffactor arall a awgrymwyd a fyddai wedi lleihau'r effaith ar les oedd cael mwy o
rybudd bod arholiadau'n cael eu canslo o blaid asesiadau athrawon. Yn ôl rhai
cyfweleion, byddai hyn wedi rhoi mwy o amser i gynllunio a chwblhau'r gwaith heb orfod
aberthu cymaint o'u hamser personol.
"Pe gallem fod wedi dechrau'r broses yn gynharach. Pe byddem wedi cael mwy o amser... wyddoch
chi, pe baem wedi dechrau'r broses ym mis Ionawr lle gallem fod wedi dod i ben erbyn dechrau
mis Mai, byddem wedi cael mis cyfan yn ychwanegol i ledaenu'r llwyth gwaith"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Roedd syniadau eraill yn tueddu i gael eu codi gan unigolion yn unig. Roedd y rhain yn
cynnwys hyrwyddo newid yn y ffordd y mae athrawon yn cael eu portreadu yn y
cyfryngau er mwyn gwella'r ffordd y mae'r cyhoedd yn eu gweld. Teimlwyd y byddai hyn
yn cynyddu ymddiriedaeth a pharch yn eu galluoedd. Teimlai cyfwelai arall y byddai wedi
bod yn fuddiol caniatáu i grwpiau blwyddyn eraill gymryd eu tro i gael amser y tu allan
i'r ysgol i ganolbwyntio ar dasgau gartref, fel y gallai athrawon ganolbwyntio ar ddysgwyr
TGAU. Fodd bynnag, roedd y person hwn yn cydnabod nad oedd hyn yn ymarferol, yn
enwedig o ystyried faint o addysgu wyneb yn wyneb yr oedd y dysgwyr eisoes wedi'i
golli. Dywedodd un cyfwelai y byddai cael mwy o staff yn ei adran wedi helpu i leddfu'r
llwyth gwaith a roddwyd ar unigolion.
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Teimlai rhai cyfweleion ei bod yn anodd dweud beth y gellid bod wedi'i wneud yn
wahanol oherwydd y gwahanol ddulliau graddio a gymerodd canolfannau er mwyn
cyflawni'r canlyniadau gorau i'w dysgwyr.
"A dweud y gwir, allwn i ddim dweud a oes un peth. Allwch chi ddim dweud oherwydd bod rhai
ysgolion wedi cael ffug arholiadau, a rhai ddim. Oherwydd nad oes trefn, na phethau y dylech fod
wedi'u gwneud yn y cynllun dysgu, ni fuasai un ateb yn addas i bawb. Mae pob ysgol yn cwestiynu
ei hun: 'a yw hyn yn iawn i ni?'"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

3.6.5. Effaith gwrthdaro â dysgwyr a rhieni dros raddau a ddyfarnwyd
Gofynnwyd i'r cyfweleion a gawsant unrhyw wrthdaro â dysgwyr neu rieni ynghylch y
graddau yr oeddent hwy neu eu canolfannau wedi'u dyfarnu. Dywedodd y rhan fwyaf o
gyfweleion nad oeddent wedi cael fawr ddim gwrthdaro, os o gwbl, â rhieni neu
ddysgwyr. Er i rai ddweud eu bod wedi cael llawer o geisiadau gan rieni am y dystiolaeth
y seiliwyd asesiadau arni, dywedodd y rhan fwyaf eu bod wedi ymdrin ag unrhyw
gwynion cyn iddynt gael eu gwneud yn ffurfiol.
"Cawsom gryn dipyn o geisiadau – tua 60, ar gyfer y cofnodion gwneud penderfyniadau dysgu
hynny ac roedd y rheini’n amlinellu pa dystiolaeth yr oeddem wedi'i defnyddio ar gyfer y myfyrwyr
hynny ... pa raddau yr oeddent wedi'u cael ym mhob un o'r rheini a beth oedd y radd gyffredinol.
Ar ôl i ni anfon y rheini allan, dim ond un a ddaeth yn ôl yn gofyn am apêl cam dau"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Yn bennaf, fel y nodwyd mewn mannau eraill, dywedodd cyfweleion fod canolfannau
wedi bod mor drylwyr yn cadw cofnodion ac yn rhoi tystiolaeth o benderfyniadau ac yn
dryloyw am y broses, gan olygu ei bod yn anodd i unrhyw un gwestiynu'r rhesymeg y tu
ôl i benderfyniadau graddio. Dywedodd rhai cyfweleion hefyd fod rhieni sy'n anhapus â'r
graddau a ddyfarnwyd i'w plentyn mewn blwyddyn 'arferol', a bod lefel y cwynion y
llynedd yn weddol debyg.
Dywedwyd bod y rhan fwyaf o faterion yn deillio o rieni’n camddeall prosesau neu feini
prawf graddio neu rieni a oedd heb ddarllen yr wybodaeth a ddarparwyd iddynt.
Dywedodd un cyfwelai hefyd nad oedd wedi cael cymaint o adborth gan rieni yn dilyn
canlyniadau asesiadau nag y byddai wedi’i ddisgwyl mewn blynyddoedd eraill, gan eu
bod yn teimlo eu bod yn ymwybodol bod yr asesiadau'n cael eu cynnal yn fewnol ac
felly'n teimlo nad oedd yn briodol eu trafod.
Dywedodd sawl un hefyd fod rhieni'n deall ei bod yn broses anodd a'u bod yn cefnogi'r
ysgol ac athrawon unigol.
"Chawson ni ddim o gwbl [cwynion] ... dim ond ymateb cadarnhaol iawn gan rieni"
Pennaeth Adran

Dywedodd y rhai a ddywedodd eu bod wedi wynebu rhywfaint o wrthdaro nad oedd fel
arfer wedi arwain at apeliadau ffurfiol. Roedd rhai wedi arwain at sawl cyfarfod gyda
rhieni i egluro'r graddau a roddwyd. Dywedodd y cyfweleion hyn fod yr apeliadau
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anffurfiol hyn yn fwy tebygol o fod yn seiliedig ar yr hyn yr oedd y rhiant yn credu y gallai
ei blentyn ei gyflawni neu'r hyn yr oedd athro wedi'i ddweud yn y gorffennol yr oedd yn
gallu ei wneud, yn hytrach nag ar dystiolaeth wrthrychol o asesiadau.
Ar ôl i'r trafodaethau hyn gael eu cynnal, a’r rhieni'n cael tystiolaeth, dim ond lleiafrif
bach a aeth ymlaen i apeliadau ffurfiol. Roedd hefyd yn gyfle i rieni ofyn pa fath o
gymorth oedd ar gael i ddysgwyr os nad oeddent wedi cyflawni'r graddau yr oeddent yn
gobeithio amdanynt. Dim ond nifer fach o gyfweleion a ddywedodd fod y sgyrsiau hyn
wedi cynhyrfu.
"Cawsom dri diwrnod o drafodaethau gyda rhieni ynglŷn â'r graddau. Ar ddiwedd y trafodaethau
hynny wedyn, gallai'r disgyblion neu'r rhieni apelio yn erbyn y graddau hynny... yn y rhan fwyaf
o'r cyfarfodydd hynny, roedd agwedd y rhieni atynt yn gwbl gywir. Roedden nhw'n holi am y
graddau, sut y penderfynon ni ar y graddau, beth oedd e'n ei olygu. I rai ohonyn nhw, dim ond
sgwrs roedden nhw ei heisiau”
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Dywedodd rhai cyfweleion fod nifer fach o apeliadau ffurfiol wedi’u gwneud yn dilyn
trafodaethau gyda rhieni. Mewn un achos, dywedodd athro fod rhai o'i raddau wedi
newid yn dilyn apêl. Dywedodd ei fod yn teimlo'n siomedig am hyn, oherwydd iddo
deimlo bod ei fframwaith asesu yn deg ac yn effeithiol.
"Yn ein system ni, ni ddylai hynny byth fod wedi digwydd, oherwydd mae rhywbeth sylfaenol wedi
mynd o'i le yno"
Swyddog / Rheolwr Arholiadau

3.6.6. Effaith ar ddilyniant dysgwyr
Gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg pa mor barod oedd y dysgwyr ar gyfer symud ymlaen
i gyflogaeth/dysgu pellach yn 2022.
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Ffigur 25: Pa mor dda y paratowyd dysgwyr ar gyfer dilyniant i gyflogaeth/dysgu pellach yn 2022?

Pa mor dda mae dysgwyr wedi'u paratoi am ddilyniant yn 2022?
Heb eu paratoi'n dda
o gwbl, 8%

Ddim yn
gwybod, 2%

Heb eu
paratoi'n
dda iawn,…

Wedi'u paratoi'n
dda iawn, 10%

Wedi'u paratoi'n
weddol dda, 40%

Nid y naill na'r llall,
19%

Sail = 327 o ymatebwyr

Roedd dros hanner (51%) yr ymatebwyr o'r farn bod dysgwyr naill ai wedi'u paratoi'n
dda iawn neu'n weddol dda ar gyfer dilyniant y flwyddyn nesaf. Rhoddodd tuag un o
bob pump (19%) o'r ymatebwyr ymateb niwtral, ac roedd ychydig dros chwarter (28%)
yn rhagweld na fyddai dysgwyr yn barod ar gyfer dilyniant y flwyddyn nesaf.
Gofynnwyd i'r cyfweleion ymhelaethu ar eu hymatebion i'r arolwg ynghylch pa mor
barod oedd dysgwyr, yn eu barn hwy, ar gyfer symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg
bellach yn 2022. Teimlai rhan fwyaf y cyfweleion fod dysgwyr naill ai'n barod iawn neu'n
weddol barod, gydag ychydig mwy yn dweud eu bod wedi'u paratoi'n weddol dda nag
wedi'u paratoi'n dda iawn.
Gan fod athrawon yn asesu'r dysgwyr, roedd rhai yn teimlo eu bod yn gallu targedu
dysgu at yr hyn y byddai'n bwysig iddynt ei wybod a'r sgiliau yr oedd eu hangen arnynt
i symud ymlaen. Dywedodd un ei fod hefyd wedi gallu defnyddio'r amser ar ôl cwblhau
asesiadau i drefnu cyrsiau dilyniant i baratoi dysgwyr ymhellach ar gyfer eu camau nesaf.
"Pan oeddem yn gwneud y penderfyniadau cynnar hyn ar yr hyn y byddem yn ei asesu; y mantra
bob amser oedd 'beth y mae'n rhaid iddynt ei wybod?'. Os yw'r plentyn hwnnw'n gadael yr ysgol
yn 16 oed ac yn mynd i brentisiaeth mewn Saesneg, mewn Mathemateg, beth mae'n rhaid iddo
allu ei wneud? Gadewch i ni asesu hynny, oherwydd rhoddodd y canllawiau ryddid i ni wneud y
mathau hynny o benderfyniadau synhwyrol"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Roedd rhai hefyd yn teimlo bod gwneud cyfres o asesiadau yn fwy cynrychioliadol o
gyflogaeth nag y byddai sefyll arholiadau ffurfiol. Teimlwyd hefyd bod y ffordd hon o
ddysgu yn fwy tebyg i'r hyn y byddent yn ei wneud yn y brifysgol, lle pennir cyfres o
dasgau a rhoir terfynau amser gwahanol, gyda'r dysgwr yn rheoli ei amser i'w cwblhau.
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"Yn y byd go iawn, sawl un ohonyn nhw sy'n mynd i eistedd mewn neuadd fawr gyda 200 o blant
eraill wrth ddesgiau mewn distawrwydd? Dw i ddim yn credu bod hynny'n eu paratoi ar gyfer y
byd go iawn, gwneud y gwaith go iawn, cyrraedd y terfynau amser, cyflwyno'r gwaith o dan
amgylchiadau eithriadol fel y’u cawsom yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Dw i'n meddwl eu bod
nhw'n fwy parod nawr am yr hyn y gellir ei daflu atyn nhw na phe na baent wedi cael hynny"
Pennaeth Adran

Fodd bynnag, dywedodd rhai cyfweleion eu bod yn teimlo bod dysgwyr yn barod i
symud ymlaen i ddysgu pellach neu gyflogaeth, ond nid i'r un graddau ag y buasent
mewn blynyddoedd blaenorol. Roedd hyn yn bennaf oherwydd cael llai o amser cyswllt
gydag athrawon ac ymdrin â llai o bynciau nag y buasent pe baent yn adolygu ar gyfer
arholiadau ffurfiol. Roedd hyn yn amlwg i un athro wrth i'r dysgwyr ddechrau Blwyddyn
12 a bu'n rhaid iddo dreulio amser yn dysgu pynciau a fyddai wedi cael eu cynnwys
mewn TGAU yn y gorffennol.
Roedd colli amser cyswllt hefyd yn golygu bod dysgwyr wedi colli allan ar y sgiliau
ymarferol sy'n ofynnol ar gyfer rhai graddau prifysgol a theimlai un cyfwelai y gallai colli
allan ar arholiadau roi rhai dysgwyr o dan anfantais pan fyddant yn cyrraedd y brifysgol.
Fodd bynnag, roeddent yn gobeithio y bydd y prifysgolion yn dod i ddisgwyl hyn.
"Ar gyfer y brifysgol roeddwn i'n teimlo fy mod i wedi eu paratoi nhw’r gorau y gallwn, ond yna
roeddem wedi cael dwy flynedd o ddim byd ymarferol mewn gwyddoniaeth oherwydd COVID. Felly,
rwy'n anfon y myfyrwyr i ffwrdd i wneud gwaith ymarferol yn y brifysgol a dydyn nhw ddim hyd
yn oed yn gwybod beth yw llosgydd Bunsen... Gobeithio y bydd y prifysgolion yn gwybod y bydd y
myfyrwyr yn wannach yn dod i mewn"
Pennaeth Adran

I'r gwrthwyneb, teimlai un cyfwelai arall y bydd natur ymarferol y cwrs y mae’n ei addysgu
yn paratoi dysgwyr yn dda ar gyfer y gweithle. Roedd y ffaith nad oedd athrawon yn
paratoi dysgwyr ar gyfer arholiadau ffurfiol yn yr un modd yn caniatáu iddynt wneud y
mwyaf o’r elfennau ymarferol a'r sgiliau a ddatblygwyd.
"Yn fy mhwnc i, mae llawer o agweddau sy'n seiliedig ar sgiliau, felly mae gennych y sgiliau
creadigol a’r sgiliau dadansoddol a chydweithio, datrys problemau... Mae hynny'n drosglwyddadwy
iawn i'r gweithle, ... Maen nhw'n cyflwyno syniadau, maen nhw wedi arfer cyflwyno, yr holl fathau
hynny o bethau sy’n eu paratoi nhw, yn fy marn i … ac yna roedden ni'n arfer gwneud gwaith
ysgrifennu traethawd, felly mae sgiliau cyfathrebu yn bwysig iawn"
Arall

Teimlai un cyfwelai ei bod yn bwysig nodi bod carfan 2021 wedi'i pharatoi'n well na
charfan 2020 y daeth ei haddysg i ben i bob pwrpas ym mis Mawrth.
O'r ychydig o gyfweleion a deimlai nad oedd dysgwyr yn barod i symud ymlaen i ddysgu
pellach neu gyflogaeth, roedd hyn yn bennaf oherwydd effaith y pandemig ar eu dysgu.
Ar ôl dwy flynedd o aflonyddu ar eu dysgu, roedd athrawon yn pryderu y gallai dysgwyr
gael trafferth gyda gofynion y brifysgol.
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"Y gwir yw eu bod wedi colli bron i dri chwarter blwyddyn o'u haddysg, a chredaf fod rhai ohonynt
wedi mynd i ddull penodol o weithio neu ddim gweithio ac felly doedden nhw ddim yn barod i fynd
ymlaen i'r brifysgol"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Roedd rhai cyfweleion hefyd yn pryderu am effaith colli addysg yn ystod y cyfnodau clo
ar iechyd meddwl dysgwyr, sydd yn ei dro wedi effeithio ar ba mor barod ydynt i gymryd
eu camau nesaf. Yn ogystal, roeddent yn teimlo bod y ffaith na allent ymdrin â'r holl
bynciau y byddent wedi eu cwmpasu fel arfer wedi achosi i ddysgwyr boeni am ba mor
barod ydynt ar gyfer prifysgol neu waith.
Er bu effaith ar les ac iechyd meddwl pobl ifanc, dywedodd un cyfwelai na ellir rhoi'r bai
ar y system addysg. Yn hytrach, mae'n symptom o fod wedi byw drwy gyfnod heriol lle
bu'n rhaid i newidiadau i'r system addysg ddigwydd.
"Y rhyngweithio gyda phobl oedd e, ac fe gollon nhw hynny. Felly, dydw i ddim yn siŵr mai'r broses
hon gymaint sydd heb eu paratoi, rwy'n credu ei bod yn fwy o fywyd yn gyffredinol a phrofiad y
flwyddyn COVID, ni fyddwn yn rhoi’r boi am hynny ar Cymwysterau Cymru na CBAC na ni fel
ysgol, rwy'n credu ei bod yn ehangach na hynny"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Roedd eraill heb benderfynu oherwydd byddai'r cyfyngiadau symud wedi helpu rhai
dysgwyr i wella eu gallu i weithio'n annibynnol, gan eu paratoi ar gyfer y brifysgol, tra
bod eraill yn dal i gael trafferth gyda hyn. Teimlwyd bod y graddau y bydd dysgwr wedi’i
baratoi i symud ymlaen hefyd yn dibynnu ar y pynciau y maent wedi'u hastudio am fod
rhai’n gweithio’n well nag eraill ar gyfer dysgu o bell.
Dywedodd un cyfwelai y bydd dysgwyr, wrth baratoi ar gyfer gyrfaoedd, wedi colli allan
ar gael siaradwyr allanol a ffug gyfweliadau gyrfa ac nad oes gan y rhai sy'n symud
ymlaen i'r brifysgol brofiad byw o sefyll arholiadau eto.

3.7. Barn gyffredinol am y broses raddio
3.7.1. Beth weithiodd yn dda?
Rhoddwyd cyfle i ymatebwyr yr arolwg ddweud yn eu geiriau eu hunain beth aeth yn
dda am broses raddio 2021.
Ni atebodd traean (34%) y cwestiwn hwn ac mae'r atebion sy'n weddill wedi'u hadolygu
gyda'r themâu allweddol a ddangosir yn Ffigur 26.
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Ffigur 26: Beth a weithiodd yn dda yn y broses raddio?

Beth a weithiodd yn dda yn y broses raddio?
Gweithiodd athrawon/ysgolion/canolfannau’n galed i
gymedroli/safoni a sicrhau bod graddau’n deg/yn gywir

16%

Athrawon yn creu asesiadau ac yn cyfrannu at y broses raddio –
mae’r marciau’n gynrychioliad tecach o allu myfyrwyr

13%

Prosesau/strategaethau/cynllun asesu clir gan y ganolfan/bwrdd
arholi (CBAC)/ysgol

11%

Graddau asesu yn gynrychioliad mwy teg/cywir o
alluoedd/dealltwriaeth – myfyrwyr yn dangos gwir botensial

10%

Torri/darnio’r asesiadau, wedi cydbwyso ‘diwrnodau gwaeth’,
lleddfu pwysau adolygu a straen arholiadau

8%

Defnyddio papurau blaenorol/cynlluniau marcio/data graddio
hanesyddol wedi gweithio’n dda

7%

Gweithiodd yn dda/roedd yn deg/y dull tecach o ystyried yr
amgylchiadau

6%

Llai o gynnwys yn caniatau ffocws ar feysydd a phynciau penodol,
gan leddfu adolygu ac addysgu

5%

Negyddol – Ni weithiodd ddim yn dda/Doedd e ddim yn deg

5%

Perfformiodd myfyrwyr yn dda, gan gyflawni graddau er mwyn
iddynt symud ymlaen i AU
Roedd gan fyfyrwyr syniad o’r graddau cyn y diwrnod canlyniadau
– llai o straen/ haws cynllunio camau nesaf
Sylwadau eraill

2%
1%
6%

Sail = 395 o ymatebwyr

Roedd 16 y cant yn teimlo bod 'athrawon/ysgolion/canolfannau wedi gweithio'n galed i
gymedroli a safoni graddau er mwyn sicrhau bod y graddio'n deg ac yn gywir'. Roedd
sylwadau a wnaed gan ymatebwyr a oedd yn adlewyrchu hyn yn tueddu i gyfeirio at
drylwyredd y prosesau cymedroli a safoni.
"Fel ysgol, aeth llawer o feddwl i'r broses i sicrhau bod y weithdrefn yn gadarn. Roedd pob aelod o
staff yn rhan o'r broses raddio gan ei fod yn helpu i gael staff nad oeddent yn addysgu'r disgyblion
i fod yn ddiduedd wrth wneud penderfyniadau a sicrhau tegwch"
Pennaeth Adran

Roedd rhai sylwadau eraill a wnaed gan ymatebwyr mewn perthynas â'r pwynt hwn hefyd
yn adlewyrchu elfennau cydweithredol y broses raddio.
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"Rwy'n credu bod asesu disgyblion yn y ffordd y gwnaethon ni fel ysgol yn system gadarn a theg.
Rhoddwyd cyfle i bob dysgwr ddangos yr hyn yr oedd yn gallu ei wneud. Roedd y broses yn sicrhau
nad oedd unrhyw ragfarn a bod gwaith yn cael ei gymedroli o fewn yr ysgol a chyda chanolfannau
[eraill]’
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Dywedodd un o bob pump fod cael athrawon yn creu asesiadau ac yn cyfrannu at y
broses raddio yn golygu bod marciau'n adlewyrchiad tecach o alluoedd myfyrwyr.

3.7.2. Beth nad oedd yn gweithio cystal?
Gofynnwyd i ymatebwyr hefyd beth nad oedd yn gweithio cystal am broses raddio 2021.
Fel gyda 'beth oedd yn gweithio'n dda', ni roddodd tua thraean (32%) ateb i'r hyn nad
oedd yn gweithio cystal.
Ffigur 27: Beth nad oedd yn gweithio cystal yn y broses raddio?

Beth nad oedd yn gweithio cystal yn y broses raddio?

Deunydd asesu newydd heb ei
ddarparu/papur 2020 heb ei ddefnyddio –
bu’n rhaid i fyfyrwyr gael at…

23%

Terfynau amser tynn/amser cyflawni afrealistig
o ystyried pwysau’r llwyth gwaith i ysgolion,
athrawon a myfyrwyr

22%

Diffyg safoni / cysondeb rhwng graddio
ysgolion / dim cymedroli allanol i sicrhau
tegwch/cywirdeb

21%

Llwyth gwaith mawr yn cynyddu straen
athrawon / effeithio ar iechyd meddwl /
ansawdd addysgu – heb iawndal teg

20%

Dylid bod penderfyniadau wedi’u gwneud yn
gynt gan roi canllawiau clir / amser i ysgolion
baratoi

15%

Roedd ffiniau graddau’n amwys ac yn anodd
eu haddasu

9%

Ni ystyriwyd effaith andwyol Covid a’r cyfnod
clo ar fyfyrwyr ac athrawon – gormod o
bwysau
Sylwadau eraill
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8%

5%

Sail = 395 o ymatebwyr

Nodwyd pedair thema allweddol, y codwyd pob un ohonynt mewn perthynas â
chwestiynau eraill: ni ddarparwyd deunydd asesu newydd; terfynau amser tynn; diffyg
safoni a chymedroli allanol ac effaith y llwyth gwaith ar les athrawon a'u gallu i addysgu'n
effeithiol.

3.7.3. Gwelliannau posibl
Gofynnwyd i ymatebwyr pa un argymhelliad y byddent yn ei wneud a fyddai wedi gwella
proses raddio 2021. Dangosir eu hatebion yn Ffigur 28.
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Ffigur 28: Gwelliannau i broses raddio 2021

Argymhellion i wella proses raddio 2021
Darparu papurau arholiad/asesiadau newydd gyda
chynlluniau marcio newydd/neu ddefnyddio papur
2020 (nas gwelwyd)

30%

Byrddau arholi allanol i gael mwy o gyfrifoldeb am
farciau a graddio

18%

Mwy o ymdrech i sicrhau cysondeb rhwng
ysgolion / tasgau safonedig / cynlluniau marcio
e.e. yr un meini prawf asesu / amodau arholiad

17%

Gwneud penderfyniadau’n gynt / darparu
canllawiau a chynlluniau marcio cliriach/ Mwy o
amser i baratoi at fformat newydd

16%

Sicrhau nad yw papurau blaenorol a chynlluniau
marcio/asesiadau ar gael ar-lein / Eu darparu i
athrawon gyda dolenni diogel

12%

Peidio â disgwyl i athrawon ysgwyddo tasgau
ychwanegol / digolledu athrawon yn deg am lwyth
gwaith ychwanegol

11%

Mwy o amser i athrawon greu a marcio asesiadau /
myfyrwyr i gwblhau asesiadau

11%

Casglu samplau o asesiadau wedi’u marcio a
thystiolaeth athrawon ar gyfer cymedroli allanol, i
sicrhau cysondeb – yn enwedig mewn ysgolion …

5%

Gadael i athrawon defnyddio barn / darparu cyddestun ar gyfer myfyrwyr i’r bwrdd arholi e.e.
myfyriwr gradd ‘A’ yr effeithiodd Covid arno

4%

Cadw arholiadau’n rhedeg fel arfer

4%

Ad-dalu ffioedd arholiad a dalwyd gan ysgolion

Sylwadau eraill

1%

8%

Sail = 276 o ymatebwyr

Yr awgrym mwyaf cyffredin oedd 'darparu arholiadau/asesiadau newydd, heb eu gweld',
gan adlewyrchu thema a gododd dro ar ôl tro mewn ymatebion i’r arolwg a chyfweliadau.
88

Mae llawer o'r sylwadau'n adlewyrchu materion eraill a godwyd mewn mannau eraill
ynghylch amserlenni, cymedroli allanol a llwyth gwaith.

3.8. Edrych ymlaen
3.8.1. Barn am ymwneud â graddio TGAU yn y dyfodol
Ar ôl cael profiad gwahanol iawn yn 2021, roedd fel petai’n briodol i'n harolwg ofyn sut
y gallai athrawon fod yn rhan o raddio TGAU pan gaiff cymwysterau eu diwygio nesaf.
Mae trafodaethau ynghylch manteision ac anfanteision asesiadau athrawon yn rhan
reolaidd o ddiwygiadau o'r fath ac mae 2021 wedi rhoi rhywfaint o ddealltwriaeth o'r
opsiynau posibl.
Ffigur 29: Sut ddylai athrawon fod yn rhan o raddio TGAU y tro nesaf y caiff cymwysterau eu diwygio?

Sut ddylai athrawon fod yn rhan o raddio TGAU y tro nesaf y caiff
cymwysterau eu diwygio?

Llai o ran
15%

Tua'r un peth
37%

Mwy o ran
48%

Sail = 313 o ymatebwyr

Roedd bron i hanner (48%) yr ymatebwyr i'r arolwg yn teimlo y dylai athrawon ymwneud
mwy â graddio TGAU o gymharu â chyn y pandemig, tra bod tua un o bob saith (15%) o
ymatebwyr o'r farn y dylent gymryd llai o ran na chyn y pandemig. Dywedodd ychydig
dros draean (37%) yr hoffent weld lefel y cyfranogiad yn cael ei ddychwelyd i'r ffordd yr
oedd cyn y pandemig.

3.8.1.1. Sut olwg fyddai ar ymwneud mwy â graddio TGAU?
Gofynnwyd i'r cyfweleion ymhelaethu ar eu hymatebion i'r arolwg i egluro pam eu bod
yn dweud yr hoffent gael mwy, llai, neu tua’r un ymwneud â graddio TGAU y tro nesaf y
caiff cymwysterau eu diwygio. Yna gofynnwyd i'r cyfweleion a ddywedodd yr hoffent
ymwneud mwy sut yr hoffent i hyn edrych.
Dywedodd sawl cyfwelai a ddywedodd yr hoffai ymwneud mwy yr hoffai i asesiadau
athrawon gyfrif am gyfran uwch o raddau cyffredinol i ddarparu'r hyn a fyddai, yn eu
barn hwy, yn asesiad tecach a mwy cywir o allu cyffredinol dysgwyr nag arholiadau.
Dywedwyd bod hyn oherwydd y gall pryder, salwch neu amgylchiadau personol effeithio
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ar arholiadau; bod arholiadau’n dibynnu ar y cof; a dim ond adlewyrchu perfformiad
dysgwyr ar un diwrnod y maent.
"Oherwydd pryder mewn arholiadau, maen nhw'n gallu methu arholiad... Y nifer o weithiau ar
ddiwrnod canlyniadau TGAU rydych chi'n edrych ar y canlyniadau ac yn meddwl, 'O na, dyw hynny
ddim yn iawn. Maen nhw'n well na hynny'... byddai'n braf pe baent yn caniatáu – boed hynny'n
50% yn radd athro a 50% yn arholiadau allanol fel bod ganddynt y gymysgedd honno ... ond rwy'n
credu fel athrawon ein bod yn eu hadnabod, a byddai'n braf pe bai ein barn broffesiynol yn cael ei
hystyried"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

Nododd un cyfwelai a oedd o blaid y dull hwn y gallai hefyd gynyddu ymgysylltiad
dysgwyr yn y dosbarth, oherwydd byddai dysgwyr yn gwybod y gallai eu gwaith dosbarth
gyfrif tuag at eu graddau cyffredinol.
Awgrymodd cyfweleion eraill a deimlai y dylai asesiadau athrawon gyfrif am gyfran uwch
o raddau y gellid cyflawni hyn drwy gyrff dyfarnu’n pennu dewis cyfyngedig o asesiadau
i'w cwblhau yn y dosbarth, o dan amodau llym, cyson, ac yna wedi'u marcio'n allanol.
Teimlai'r cyfweleion hyn y byddai'r dull hwn yn decach ac yn llai o straen i ddysgwyr ac
yn fwy hylaw i athrawon na threfniadau graddio 2021.
"Fel hynny, mae wedi'i safoni'n well o lawer gan fod pawb sy'n dilyn y cymhwyster hwnnw yng
Nghymru yn gwneud yr un peth. Mae gennych aseswyr sydd wedi'u hyfforddi'n briodol sy'n edrych
ar y gwaith. Ac, mae'n cymryd y pwysau oddi arnom fel athrawon oherwydd nid ydym yn gorfod
gwneud yr holl waith ychwanegol hwn"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Fel arall, dywedodd cyfwelai arall y dylai gwaith cwrs ffurfio cyfran fwy o raddau
cyffredinol ond awgrymodd y dylai canolfannau gael mwy o ddewis ynghylch sut y caiff
eu dysgwyr eu hasesu. Byddai hyn yn helpu i sicrhau bod canolfannau'n mabwysiadu dull
graddio a oedd yn hydrin i ddysgwyr ac athrawon.
"Byddai'r arholiad yn dal i aros yn y pen draw ond efallai y byddai'r ganran yn llai amdano, felly
mae'n rhaid i chi bwyso a mesur a ydych chi'n gwneud mwy o asesiadau gyda phlant neu a ydych
chi'n cael y data o asesiadau y byddech chi wedi'u gwneud beth bynnag ... Ni allwch gael dull
unffurf oherwydd bod angen gwahanol bethau ar wahanol blant, mae gofyn gwahanol bethau ar
wahanol ysgolion ... Ond cyn belled â bod rhywfaint o arweiniad o ran marcio a sut y dylid rheoli
llwyth gwaith ysgolion, rwy'n credu y byddai hynny ynddo'i hun yn sgwrs ddiddorol"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Roedd cyfwelai gwahanol yn teimlo y dylai athrawon gael mwy o fewnbwn i raddio TGAU
drwy sicrhau mwy o gydraddoldeb rhwng cymwysterau TGAU yn y cyfrannau o ADA ac
arholiadau y maent yn eu cynnwys. Esboniwyd bod cymwysterau fel ieithoedd, ar hyn o
bryd, yn canolbwyntio'n drwm ar arholiadau. Dywedasant fod hyn yn annog dysgwyr i
beidio â’u hastudio o'u cymharu â chymwysterau eraill â chyfrannau ADA uwch a
chyfrannau arholiadau is. Dywedwyd hefyd fod hyn yn arwain at ganlyniadau annheg i
ddysgwyr a oedd yn cael trafferth gydag arholiadau.
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"Rwy'n credu nad oes cydraddoldeb gwirioneddol rhwng pynciau fel y mae TGAU ar hyn o bryd.
Nawr, mewn ieithoedd, mae popeth yn seiliedig ar arholiadau. ADA yw'r siarad, ond arholiad yw e
i bob pwrpas. Ac eto, mewn pynciau eraill mae elfennau cryf o hyd... o asesiadau dan reolaeth a
gwaith cwrs. Os ydych chi'n meddwl bod yr arholiadau TGAU yn deg ar draws y pynciau... Dw i'n
gallu edrych ar raddau go iawn y disgyblion, ac mae plant yn cael graddau U mewn arholiad ac
A* mewn gwaith cwrs ac yn dod allan gyda B neu C. Mae hynny, i mi, yn gwbl annheg"
Pennaeth Adran

Awgrymwyd hefyd y dylai asesiadau yn y dosbarth fod yn fyrrach ac yn "fwy bachog" nag
y maent ar hyn o bryd i adlewyrchu'n well y mathau o asesiadau a fyddai'n cael eu
defnyddio mewn addysg bellach ac addysg uwch ac mewn cyflogaeth, a phontio'r bwlch
yn well rhwng TGAU ac UG a Safon Uwch.
"Yn fy marn i, wrth i chi symud ymlaen i'r cwricwlwm newydd, dylid gwneud i'r asesiadau y maent
yn eu cymryd yn yr ysgol adlewyrchu natur eu dysgu yn y dyfodol neu eu cyflogaeth yn y dyfodol"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

3.8.1.2. Cymryd rhan yn y broses raddio ehangach
Gofynnwyd hefyd i'r cyfweleion a ddywedodd y byddent yn croesawu mwy o ymwneud
â graddio y tro nesaf y caiff cymwysterau eu diwygio a fyddent yn hoffi bod yn rhan o'r
broses raddio ehangach, er enghraifft, gweithio gyda CBAC neu ei gynorthwyo. Roedd
ychydig mwy o'r rhai y gofynnwyd y cwestiwn ychwanegol hwn iddynt yn anghytuno nag
yn cytuno ag ef.
Roedd rhai a ddywedodd na fyddent yn hoffi cael mwy o ran yn y broses raddio
ehangach yn crybwyll anhawster a hydrinedd proses raddio 2021. Gan adlewyrchu'r
pwyntiau a wnaed mewn mannau eraill, dywedwyd bod graddio 2021 wedi achosi straen
a gwaith ychwanegol i athrawon na chawsant iawndal amdano.
Pwysleisiodd cyfwelai arall a ddywedodd na fyddai’n hoffi cael mwy o ran yn y broses
raddio ehangach fod system a arweinir gan arholiadau yn decach nag un a oedd yn
cynnwys cyfran uwch o asesiadau athrawon.
"Rwy'n eithaf hapus gyda system arholiadau, rwy'n credu ei bod yn deg. Deallaf fod llawer o bobl
yn dweud eu bod am gael modelau asesiadau athrawon a chael y radd gyfannol hon ar fyfyriwr.
Rwy'n deall hynny, ond mae hynny'n eithriadol o anodd ei safoni a'i gymedroli... Ni fu’n faes
chwarae teg, a byddai unrhyw un sy'n edrych ar y data yn gwybod hynny. Nid oedd y gwelliannau
a welsom ar lefel asesiadau athrawon yn cael eu hadlewyrchu nac unrhyw beth arall felly mae'n
amlwg nad yw'n offeryn perffaith"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan

I'r gwrthwyneb, pwysleisiodd rhai cyfweleion eraill a ddywedodd na fyddent yn hoffi bod
yn rhan o'r broses raddio ehangach fod y system arholiadau bresennol yn hen ffasiwn ac
yn annheg i'r rhan fwyaf o ddysgwyr. Gan adleisio'r pwyntiau a wnaed mewn mannau
eraill yn yr adroddiad hwn, awgrymwyd y dylai TGAU archwilio'r sgiliau y mae ar
ddysgwyr eu hangen mewn gwaith ac mewn bywyd mewn ffordd fwy amrywiol a
hygyrch.
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"Rwy'n credu bod y pandemig hwn wedi dangos bod ein system arholi yn hynafol a bod angen ei
diwygio... Efallai fod arnom angen sefyllfa lle mae llai o arholiadau, ond mae'r asesiadau hynny'n
fwy cyfannol gan gynnwys gwaith cwrs, asesiad llafar ac asesiadau ysgrifenedig... Mae angen
amrywiaeth fawr o ddulliau asesu arnom i gael y gorau o bob disgybl yn llawn yn unigol"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Unwaith eto, gan adlewyrchu'r pwyntiau a wnaed eisoes yn yr adroddiad hwn, dywedodd
cyfwelai arall na fyddai’n croesawu mwy o gyfranogiad yn y broses raddio ehangach am
iddo deimlo y byddai system "hybrid" yn cyfuno gwaith cwrs ag arholiadau yn decach i
ddysgwyr, yn enwedig y rhai mewn amgylchiadau anodd a fyddai'n cael trafferth gydag
arholiadau.
"Rwy'n teimlo bod y system hybrid hon yn ffordd dda oherwydd o leiaf wedyn gallaf ddweud, 'iawn,
yn yr arholiad ni wnaethant yn dda iawn', ond pan fyddant yn eistedd gyda mi yn gwneud
trylwyredd arferol am y flwyddyn honno ... roedd hynny'n eithaf hydrin. Wrth iddo fynd heibio,
byddech chi'n gallu perffeithio'r drefn honno y mae angen i chi ei sefydlu... A gallwch roi cyd-destun
i hwnnw a gallwch roi'r hwb hwnnw i'r plentyn hwnnw. Gallwch ddweud 'iawn, yn yr ysgrifennu
rydyn ni'n mynd i daro’r hoelen ar ei phen. Rydyn ni'n mynd i daro’r hoelen ar ei phen yn y wers
yna rydych chi wedi bancio'r radd dda honno. Yna popeth arall, os nad ydych chi'n gwneud cystal...
peidiwch â phoeni amdano'"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

3.8.1.3. Pam mae rhai athrawon eisiau ymwneud llai â graddio TGAU yn y
dyfodol?
Roedd y rhan fwyaf o'r cyfweleion a ddywedodd yr hoffent gyfrannu llai at
benderfyniadau graddio y tro nesaf y caiff cymwysterau eu diwygio yn dweud hynny'n
bennaf am iddynt deimlo ei bod yn decach i ddysgwyr pan nad oedd gan athrawon y
lefel hon o gyfranogiad fel mewn graddau a bennir gan y ganolfan. Mewn un achos,
dywedwyd bod hyn o ganlyniad i athrawon ac ysgolion "diegwyddor" yn chwyddo
graddau'n fwriadol, ond mewn achos arall, dywedwyd bod rhagfarn anymwybodol yn
chwarae rôl.
Nododd yr un cyfwelai hefyd fod ei brofiadau o raddio haf 2021 wedi ei annog i beidio
â chymryd rhan bellach mewn graddio yn y dyfodol. Dywedwyd bod yr hyn a ystyriai’n
gyfathrebu gwael ac araf gan CBAC a Cymwysterau Cymru am newidiadau i'r broses wedi
ychwanegu straen ar adeg a oedd eisoes yn anodd.
"Roedd llond gwlad o bethau a newidiodd drwy gydol y broses y llynedd ac... roedd yn rhaid i
ganolfannau gadw llygad amdanynt ... Mae yna bethau y buon nhw’n eu rhoi ar eu gwefan ddiogel
ond dim ond pan fyddai ein Swyddog Arholiadau yn digwydd edrych yno y byddwn yn cael gwybod
amdanynt ... mae'n creu cymaint o straen, felly nid oes ots gennyf fod ymhell o'r broses raddio, ond
rwyf am allu cael y graddau gorau posibl i’m plant. Mae gwell cyfathrebu gan Cymwysterau Cymru
neu CBAC ar sut rydym yn gwneud hynny yn allweddol"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran
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Byddai'r llwyth gwaith ychwanegol a fyddai'n cael ei greu drwy gymryd mwy o ran yn y
broses raddio y tro nesaf y caiff cymwysterau eu diwygio yn annog cyfwelai arall i beidio
â chymryd rhan ynddi, dywedodd.
"Byddwn yn sicr yn gwneud fy ngorau i beidio â chymryd rhan eto.... Nid yw'r sicrhau ansawdd o
reidrwydd wedi'i wella ym mhob canolfan. Credaf mai'r unig ffordd o wella hynny yw eistedd gydag
arholwr. Beth yw diben safoni os nad ydych i gyd yn bodloni'r un safonau?... Mae'n eithaf
dychrynllyd. Pe baech yn safoni i'r graddau a wnaethom fel ysgol ar gyfer yr holl brofion hynny a
wnaethom ar gyfer TGAU a Safon Uwch, mae honno’n swydd nad oes modd ei gwneud. Mae
gennym amserlenni llawn, ac anaml y gwelwn ein gilydd amser cinio heb sôn am eistedd a mynd
dros bapur"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

O'r ddau gyfwelai a ddywedodd nad oeddent yn siŵr a fyddent yn hoffi cael mwy o ran
mewn graddio y tro nesaf y caiff cymwysterau eu diwygio, dywedodd un ei bod yn well
ganddo ddull graddio haf 2021 na’r dull arferol gan ei fod yn annog athrawon i
fabwysiadu dull teg a thrylwyr. Teimlai'r llall y dylai canolfannau ac athrawon gael mwy
o ddewis o ran sut y cafodd dysgwyr eu graddio, ond bod angen rhoi ystyriaeth ofalus i
fanylion hyn er mwyn sicrhau tegwch a chysondeb wrth osgoi creu problemau llwyth
gwaith i athrawon.

3.8.2. Barn am asesiadau athrawon yn y dyfodol
Gofynnwyd i'r cyfweleion sut yr hoffent weld asesiadau athrawon yn cael eu defnyddio
yn y dyfodol, a sut y dylai prosesau sicrhau ansawdd asesiadau athrawon yn y dyfodol
edrych yn eu barn nhw.

3.8.2.1. Sut y dylid defnyddio asesiadau athrawon yn y dyfodol?
Dywedodd y rhan fwyaf o'r cyfweleion yr hoffent weld cydbwysedd mwy cyfartal o ran
asesiadau athrawon ac arholiadau yn y dyfodol. Fel y nodwyd mewn mannau eraill, roedd
rhai yn teimlo bod y system bresennol yn dibynnu'n ormodol ar arholiadau ac nad oedd
yn crisialu nac yn harneisio'r sgiliau y byddai eu hangen ar ddysgwyr wedyn mewn gwaith
a bywyd.
Dywedodd un cyfwelai y dylai athrawon allu adolygu graddau cyn iddynt gael eu rhannu
â dysgwyr er mwyn sicrhau bod effaith unrhyw amgylchiadau eithriadol wedi'i hystyried.
Roedd y cyfwelai hwn hefyd yn cydnabod y byddai'r dull hwn yn heriol i'w weithredu, o
ystyried nifer y canolfannau a'r dysgwyr.
"A allem gwrdd â'r byrddau arholi pan ddaw'r graddau'n ôl yn hytrach na dim ond eu darganfod
ar ddiwrnod y canlyniadau? Byddai'n dda adolygu [graddau] cyn i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi
i’r myfyrwyr fel bod unrhyw amgylchiadau eithriadol yn cael eu cyfleu i'r bwrdd arholi ac yn cael
sylw ar y pryd … Rwy'n teimlo nad yw bywydau myfyrwyr yn cael eu hystyried o gwbl. Dim ond rhif
ydyn nhw yn y system a byddai'n braf i athrawon gymryd rhywfaint o hynny yn ôl a gallu sefyll
wrth ochr ein myfyrwyr a dweud bod y myfyriwr yn haeddu'r radd hon"
Pennaeth Adran
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Roedd rhai cyfweleion o blaid prosesau cymedroli a dilysu allanol mwy cydweithredol.
Teimlai un cyfwelai fod cymedroli ADA yn y ganolfan yn gweithio'n well ar gyfer rhai
pynciau nag eraill.
“Rwy'n credu fod e’n dibynnu ar y pwnc... dw i’n hapus bod ni’n asesu'r holl arholiadau ymarferol.
Gydag unrhyw arholwr sy'n dod, weithiau dydyn ni ddim yn cytuno. Mae'n dibynnu i ryw raddau
weithiau os maen nhw'n hoffi darn. Weithiau maen nhw'n ysgrifennu ac yn ysgrifennu, a maen
nhw ddim hyd yn oed yn edrych ar y plentyn. Un flwyddyn, cafon ni arholwr oedden ni’n teimlo ym
mhell i ffwrdd. Roedd hynny ar gyfer Lefel A ac mae hynny'n gallu effeithio ar ddewisiadau'r coleg."
Pennaeth Adran

Fodd bynnag, roedd rhywfaint o deimlad y dylid cadw asesiadau athrawon mor isel â
phosibl, ac mai system sy'n seiliedig ar arholiadau oedd orau i raddau helaeth. Roedd
hyn yn bennaf oherwydd arfer anghyson mewn asesiadau athrawon rhwng ysgolion, a
oedd wedi arwain at chwyddo graddau, fel y trafodwyd mewn mannau eraill.
Yn unol â hynny, nododd rhai cyfweleion, pe bai asesiadau athrawon yn cael eu
defnyddio i raddau helaethach wrth symud ymlaen, y byddai angen mwy o reolaeth i
sicrhau bod asesiadau'n seiliedig ar waith y dysgwyr eu hunain.
Roedd cefnogwyr eraill system sy'n seiliedig ar arholiadau i raddau helaeth yn teimlo nad
oedd rhai pynciau, yn enwedig mathemateg, yn addas iawn i asesiadau athrawon.
"Dydw i ddim yn credu bod angen i athrawon gymryd rhan mewn asesu mathemateg yn bersonol...
Pan oeddwn i yn yr ysgol ... Doeddwn i ddim yn teimlo bod y gwaith cwrs wedi gwella fy nysgu.
Roeddwn i'n teimlo ei fod wedi’i orfodi i’m dysgu yn hytrach nag yn fy helpu mewn gwirionedd
felly ni fyddwn am roi hynny ar blant wrth symud ymlaen"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

3.8.2.2. Sut olwg ddylai fod ar brosesau sicrhau ansawdd asesiadau athrawon
yn y dyfodol?
Mynegodd y cyfweleion farn amrywiol am sut y dylai prosesau sicrhau ansawdd
asesiadau athrawon edrych yn y dyfodol.
Dywedodd rhai cyfweleion eu bod yn hapus â'r dull o ymdrin ag asesiadau athrawon a
roddwyd ar waith yn ystod haf 2021 ac yr hoffent iddo barhau. Roedd elfennau o ddull
2021 a ffafriwyd gan y cyfweleion hyn yn cynnwys safoni mewnol a chasglu data cadarn.
Teimlai sawl un y dylai cyrff dyfarnu anfon arholwyr allan i wirio gwaith dysgwyr a
chynghori staff canolfan ar briodoldeb a chysondeb eu dull asesu.
"Wel, dw i'n meddwl mai dyna lle allen ni gael ... CBAC yn dod allan i weld ein gwaith a gweld beth
rydym yn ei wneud, gan edrych ar ein tystiolaeth a chymeradwyo'r ganolfan bron. Mae yna deimlad
bod eich graddau o fewn goddefgarwch, a gallwch fwrw ymlaen, ac os na, cewch gymorth
ychwanegol ganddynt. Ond dw i'n meddwl y byddai ychydig mwy o gysondeb ar draws yr ysgolion
a gwybod bod cysondeb yno yn beth cadarnhaol"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
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Dylai asesiadau athrawon gael eu gwneud ar y cyd o fewn canolfannau ac yna dylid anfon
samplau o waith i'w marcio'n allanol er mwyn sicrhau ansawdd a chysondeb wrth farcio
ar draws ac o fewn canolfannau, nododd eraill.
Roedd peth teimlad y gallai gweithredu'r dull hwn helpu i godi safonau addysgu a dysgu
mewn ysgolion yn ehangach, ac roedd rhai cyfweleion yn priodoli hynny i’r ffaith y byddai
eu hasesiadau’n fwy tebygol o fod yn destun craffu, o gymharu â phrosesau a fu ar waith
yn y gorffennol.
"Y broses a oedd ganddynt gyda'r samplu; Rwyf yn yr ysgol hon nawr ers wyth mlynedd ac roedd
bygythiad bob amser y byddai’r [corff dyfarnu] yn dod i mewn i wirio prosesau ... Welais i mo hynny
erioed mewn wyth mlynedd, felly rwy'n credu bod angen iddo fod ychydig yn fwy cadarn oherwydd
mae'n bosibl bod ychydig o ysgolion yn peidio â chael eu dal am gryn dipyn"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Dywedodd rhai cyfweleion y byddai cael safonau graddio clir yn allweddol i sicrhau
asesiadau athrawon cyson yn y dyfodol. Roedd rhai o blaid model tebyg yn cydnabod yr
amser ychwanegol y byddai'r math hwn o ddull yn ei gymryd.
Gan adlewyrchu'r sylwadau a wnaed mewn mannau eraill, teimlai rhai y dylai proses
sicrhau ansawdd asesiadau athrawon amrywio yn ôl y pwnc i gydnabod y gwahanol
gyfrannau ADA o fewn gwahanol gymwysterau.
Gwelwyd hefyd bod hyfforddiant ac arweiniad i staff canolfan yn bwysig wrth symud
ymlaen i sicrhau bod yr holl staff yn deall eu cyfrifoldebau ac yn mabwysiadu dull cyson
o ymdrin ag asesiadau athrawon. Yn ogystal, fel y nodwyd mewn mannau eraill, roedd
peth teimlad y dylai staff gael eu talu'n deg am unrhyw amser ychwanegol a dreulir ar
asesiadau athrawon.
"Cyn belled â bod athrawon yn cael eu talu'n iawn, mae hynny'n iawn. Rwy'n credu bod yn rhaid i
chi wneud rhywbeth gyda nhw [marcwyr] a ph’un a ydynt yn dod yn gymedrolwyr gwaith cwrs yn
allanol neu’n cael teitl swydd cymedrolwr neu arweinydd tîm neu brif arholwr neu ba beth bynnag
sy’n newid ychydig i ymgorffori hynny, yna mae'n iawn ... mae'n golygu rhoi amser ac adnoddau i
athrawon ac os nad polisi unffurf, canllawiau unffurf ar yr hyn y dylid ei ddisgwyl am farcio, am
amser athrawon"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

3.8.3. Barn am drefniadau asesu 2022
Gofynnwyd i’r ymatebwyr i ba raddau y byddent yn teimlo'n gyfforddus ynghylch llunio
barn graddio ar gyfer cymwysterau a ddyfarnir yn 2022, pe bai angen canslo arholiadau
eto.
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Ffigur 30: Lefel cyfforddusrwydd wrth lunio barn graddio ar gyfer cymwysterau yn 2022

Teimlad am lunio barn graddio yn 2022
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Byddai tua thri o bob pump (61%) o'r ymatebwyr yn teimlo'n gysurus 'iawn' neu'n 'eithaf'
cysurus ynghylch llunio barn graddio. Fodd bynnag, byddai lleiafrif sylweddol (26%) yn
anghyfforddus o orfod ailadrodd yr ymarfer.
Gofynnwyd i'r cyfweleion pa mor hyderus oeddent yn yr addasiadau arfaethedig i'r
trefniadau asesu ar gyfer 2022, ac ynghylch pa heriau y gallant eu rhagweld pan
weithredir trefniadau asesu 2022.

3.8.3.1. Hyder yn nhrefniadau asesu 2022
Gwnaeth y rhan fwyaf o'r cyfweleion a ddywedodd eu bod yn teimlo'n weddol hyderus
yn yr addasiadau arfaethedig i'r trefniadau asesu ddweud hynny am fod cael gwybodaeth
am yr addasiadau arfaethedig yn gynnar wedi galluogi eu canolfan i gynllunio ymlaen
llaw. Roedd rhai cyfweleion a fynegodd y farn hon hefyd yn teimlo y byddai dileu
rhywfaint o'r cynnwys y gellid asesu dysgwyr yn ei gylch o bosibl yn helpu i wneud
graddio'n fwy hydrin i staff.
"Rwy'n gwybod [y manylebau] tuag yn ôl nawr. Rwy'n teimlo ei fod wedi bod o gymorth mawr i ni.
Mae ein carfan Safon Uwch yn hedfan drwodd ... Rwy'n credu fy mod yn mynd i orffen fy nghynnwys
cyn yr hanner tymor nesaf ... oherwydd dydw i ddim wedi colli unrhyw amser dysgu... mae'r
addasiadau wedi bod o gymorth mawr ac roedd cael gwared ar fwy o gynnwys eleni yn
benderfyniad doeth ... Y llynedd roedden ni'n ei chael hi'n anodd iawn cael amser"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran
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Nododd un cyfwelai a deimlai fod gwybod am yr addasiadau arfaethedig yn gynnar yn
ddefnyddiol fod y cynnwys y gellid ei asesu wedi'i leihau ar gyfer rhai cymwysterau ond
nid ar gyfer eraill.
"Ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau, rwy'n credu y bu’r addasiadau a'r manylebau yn dda iawn. Ond,
gyda rhai pynciau dydw i ddim mor siŵr, am nad ydyn nhw wir wedi lleihau faint sydd angen ei
ddysgu yn yr amser a dreulir"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Roedd sawl un o’r cyfweleion yn teimlo bod dychwelyd i arholiadau yn annheg oherwydd
pryder dysgwyr ac absenoldeb athrawon.
"Pe bydden ni'n dychwelyd i’n hen system, dw i ddim yn meddwl bod hynny'n deg oherwydd mae
cymaint yn fwy o blant pryderus sy’n teimlo o dan straen, ac mae athrawon i ffwrdd, felly mae
gwahanol grwpiau wedi cael profiadau gwahanol... Rydym yn mynd i sefyllfa lle mae gennym ffug
arholiadau ym mis Ionawr, ond mae gennym gynlluniau wrth gefn o hyd. Felly mae'r plant hyn
bellach yn sefyll ffug arholiadau ond dydyn nhw ddim yn cyfrif am ddim"
Pennaeth Adran

Dywedodd rhai, er eu bod wedi'u paratoi'n llawn pe bai penderfyniad yn cael ei wneud i
ddychwelyd i ddull graddau a bennir gan ganolfan yn 2022, na fyddent yn croesawu hyn.
"Rwy'n hyderus, os awn i sefyllfa debyg a gawsom yr haf hwn, y byddwn yn ymdopi a byddwn yn
gwneud hynny oherwydd dyna beth mae athrawon yn ei wneud. A fyddwn i'n ei hoffi? Na fyddwn.
Ond rwy'n credu ein bod yn barod unwaith eto. Rydym eisoes wedi newid y ffordd rydyn ni'n
gwneud ein ffug arholiadau"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Roedd eraill yn croesawu'r ffaith y byddai'n ofynnol i bob ysgol fabwysiadu'r un dull
asesu yn 2022, waeth beth fo'i manylion, oherwydd bod hyn yn cynyddu tegwch i
ddysgwyr.
Teimlai un cyfwelai y dylid rhannu arholiadau yn asesiadau llai o faint i'w cymryd drwy
gydol y flwyddyn er mwyn lleihau'r pwysau ar ddysgwyr. Fodd bynnag, roedd hefyd yn
cydnabod y gallai hyn effeithio ar lwyth gwaith athrawon.

3.8.3.2. Heriau sy'n wynebu trefniadau asesu 2022
Roedd y cyfweleion yn rhagweld yr heriau canlynol yn codi pan weithredir trefniadau
asesu 2022.
•

Diffyg sicrwydd ynghylch trefniadau asesu, deunyddiau asesu a sicrhau ansawdd
asesu.

Y brif her a ragwelwyd gan gyfweleion oedd y diffyg sicrwydd canfyddedig ynghylch
trefniadau asesu, deunyddiau asesu a phrosesau sicrhau ansawdd asesu 2022.
Mynegodd rhai bryderon y byddai trefniadau 2022 yn cael eu cwblhau neu eu newid ar
fyr rybudd, gan ychwanegu at straen a llwyth gwaith canolfannau.
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Nododd un cyfwelai fod y trefniadau asesu ansicr yn effeithio ar gymwysterau
galwedigaethol yn fwy na chymwysterau academaidd.
"Byddwn yn pledio bod pynciau galwedigaethol y tu allan i Fagloriaeth Cymru mor drefnus â
Bagloriaeth Cymru gan fod y cyfathrebu wedi'i ohirio gymaint... Mae'n rhaid i rywun gael cyfarfod,
gwneud penderfyniad a symud ymlaen. All hyn ddim bara misoedd... heb gael gwybodaeth am sut
y caiff cymwysterau galwedigaethol eu hasesu. Dim ond nawr rydym yn dychwelyd i fan lle gallwn
barhau, a gallwn gynnal ymarferion ymarferol diogel. Hyd yn oed nawr maen nhw'n cael eu
haddasu, oherwydd yn amlwg rydyn ni’n ceisio rhannu offer a chyfarpar gyn lleied â phosibl o
hyd"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Roedd y cyfweleion yn annog y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a chyrff dyfarnu i nodi'n
union beth fyddai trefniadau 2022 mewn da bryd i ganiatáu i ganolfannau baratoi eu
hunain a'u dysgwyr a chaniatáu i gyrff dyfarnu ddarparu hyfforddiant a gweithredu
prosesau sicrhau ansawdd, dywedwyd.
"Dywedwch wrthym nawr ein bod yn mynd i Raddau a Bennir gan Ganolfan... Byddai gennym
amser hirach i baratoi, rydym wedi dysgu'r gwersi o'r llynedd. Byddai'n rhoi amser i'r bwrdd arholi
gynnwys y broses sicrhau ansawdd. Gallai fod yn gwneud rhywfaint o safoni a hyfforddiant a
chymorth pwnc-benodol dros gyfnod o fisoedd. Byddai hynny'n dod â set fwy cadarn o ddata i ni
ar gyfer yr haf nesaf"
Pennaeth Adran

Eglurodd cyfweleion eraill eu bod yn ceisio lliniaru yn erbyn y diffyg sicrwydd ynghylch
y trefniadau asesu drwy baratoi dysgwyr ar gyfer y "cynllun wrth gefn".
"Mae'r ysgol yn mynd i sicrhau bod data sy'n bodoli eisoes sy'n gallu profi bod y myfyrwyr hyn yn
cyrraedd y radd a nodir iddynt yn y data... Fel arfer ni fyddai unrhyw bwysau arnom. Y broses fyddai
paratoi'r ffug arholiadau, cyflwyno'r ffug arholiadau, a’u graddio fel y byddech bob amser. Eleni,
gallaf eisoes deimlo bod y broses honno'n dechrau dod o hyd i'w ffordd i'r gwaith paratoi ar gyfer
y ffug arholiadau. Yn barod, rhaid gwneud yn siŵr eich bod yn cytuno ar y papur, sicrhau bod y
myfyrwyr yn barod a bod ganddynt restrau adolygu manwl. Rydym eisoes yn edrych ar orfod
sicrhau bod y gan y papurau'r cwmpas, a’u bod yn cydredeg yn union â marciau'r arholiad. Dydyn
ni ddim yn barod am hynny eto"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Dywedwyd, pe bai penderfyniad yn cael ei wneud i ddychwelyd i fodel graddau a bennir
gan y ganolfan, y dylai CBAC hefyd gefnogi canolfannau i baratoi drwy ddarparu
enghreifftiau o bapurau arholiad nas gwelwyd mewn da bryd, yn unol â'r adborth a
fynegwyd drwy’r holl adroddiad hwn.
•

Aflonyddwch a achoswyd gan absenoldebau staff a dysgwyr yn gysylltiedig â
COVID-19.

Dywedwyd bod absenoldebau staff a dysgwyr oherwydd COVID-19 wedi amharu'n
ddifrifol ar addysgu a dysgu yn 2021. Fel y nodwyd mewn mannau eraill, roedd hyn yn
golygu nad oedd gan lawer o ddysgwyr unrhyw brofiad o arholiadau ffurfiol, eu bod yn
dioddef o broblemau iechyd meddwl, a'u bod yn perfformio'n waeth nag oeddent cyn y
pandemig. Roedd rhywfaint o bryder ymhlith cyfweleion y gallai COVID-19 amharu ar
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ddysgu unwaith eto yn 2022, a fyddai'n gwneud asesu ar sail arholiadau yn anodd ac yn
annheg i ddysgwyr.
"A dweud y gwir, dw i'n meddwl ei bod yn wallgof ein bod ni'n gwneud arholiadau'r haf yma ...
Felly, yn yr un modd nad allwch fabwysiadu polisi unffurf, nid oes unrhyw ffordd unffurf y bydd
athrawon a disgyblion yn dal coronafeirws yn y flwyddyn nesaf... Mae'r aflonyddu ar amser yn dal
i fodoli: mae'r broblem yn dal i fodoli oherwydd nad yw'r feirws wedi diflannu. Er enghraifft, mae
rhai o'm disgyblion Blwyddyn 11 yn ei chael hi'n anodd iawn gyda phresenoldeb ar hyn o bryd
oherwydd COVID a sut maen nhw'n ymateb i hynny'n emosiynol. Felly, pan nad ydynt wedi cael y
profiad hwnnw o arholiad ffurfiol ym Mlwyddyn 10 ... Mae'n annheg"
Athro, darlithydd, tiwtor, neu hyfforddwr

Mewn rhai canolfannau, roedd absenoldebau staff uchel wedi ei gwneud yn anodd iawn
cynnal ffug arholiadau. Dywedwyd y gallai gofyniad i fwrw ymlaen ag arholiadau yn 2022
olygu bod y canolfannau hyn yn wynebu problemau tebyg.
"Mae llawer o’r staff wedi bod yn sâl iawn eleni oherwydd Covid... Mae’n anodd dod o hyd i staff i
gyflenwi. ’Dan ni wedi gosod ffug arholiadau ar gyfer Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13 cyn 'Dolig, lle
mae ganddyn nhw arholiadau yn y neuadd, yn ffurfiol. Doedden ni ddim yn gallu dod o hyd i
unrhyw un i fod yno... Os na allwn ni wneud hynny, mae angen i ni eu gwneud yn ystod gwersi, a
fydd y disgyblion ddim yn cael y profiad hwnnw.”
Pennaeth Adran

Er mwyn lliniaru'r aflonyddwch a achoswyd gan COVID-19, esboniodd un cyfwelai y bu’n
cynnal ffug asesiadau wedi'u hamseru yn y dosbarth er mwyn paratoi dysgwyr ar gyfer
posibilrwydd sefyll arholiadau yn 2022.
"Dw i'n meddwl y bydd ganddynt lefel uchel o bryder yn mynd i mewn i'r neuaddau hynny, a bod
yn onest. Y ffordd rydyn ni'n ceisio ei liniaru yw cael myfyrwyr i arfer â sefyll asesiadau rheolaidd,
asesiadau wedi'u hamseru yn y dosbarth. Hyd yn oed os yw gyda'u nodiadau. ... mae eistedd yn
dawel am awr yn rhywbeth iddyn nhw ddod i arfer ag ef"
Arall

Awgrymodd cyfwelai arall y dylid ystyried yr amhariad ar addysgu a dysgu a achoswyd
gan y pandemig wrth ddyfarnu graddau yn 2022.
"Gan dybio bod arholiadau'n mynd rhagddynt fel arfer... yr hyn y byddwn wrth fy modd yn ei weld
yw bod heriau addysgu drwy COVID yn cael eu hystyried drwy raddio synhwyrol. Rwy'n credu mai
dyna'r gorau y gallwn ni i gyd obeithio amdano"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran

Awgrymodd rhai cyfweleion y gellid lliniaru'r her hon drwy weithredu dulliau asesu sy'n
ystyried dysgu blaenorol yn hytrach na'u seilio ar gyrhaeddiad presennol dysgwyr yn
unig.
"Pe gallem gael dull rhwyd ddiogelwch sylfaenol... Dydw i ddim yn hollol siŵr sut y byddai hynny'n
gweithio [ond] efallai mai gradd isaf ar gyfer disgybl fyddai'r ffordd ac yna caiff y graddau hynny
eu coladu ac mae CBAC neu Cymwysterau Cymru yn edrych arnynt ac yn gweld sut maen nhw'n
edrych ar flynyddoedd blaenorol hefyd"
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
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Awgrymodd cyfwelai arall y gallai dysgwyr a oedd yn ynysu gwblhau asesiadau ar Teams
o dan amodau a oedd mor llym â phosibl.
"Os oes plant sy'n methu mynychu oherwydd eu bod yn ynysu, allwn ni gael y plant hynny i fod fel
hyn ar Teams yn gwylio [eraill] yn gwneud eu papur... er mwyn imi allu gweld nad ydyn nhw'n
twyllo?"
Pennaeth Adran
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3.9. Pwyntiau eraill a godwyd
3.9.1. Sylwadau ychwanegol
Ar ddiwedd yr arolwg, rhoddwyd cyfle i ymatebwyr wneud unrhyw sylwadau pellach am
broses raddio 2021.
Dewisodd y mwyafrif (61%) beidio â gwneud unrhyw sylwadau ychwanegol ac
adolygwyd y sylwadau hynny a roddwyd a nodwyd themâu allweddol (fel y gwelir yn
Ffigur 31).
Ffigur 31: Sylwadau eraill ynghylch y broses raddio ar gyfer cyfres arholiadau haf 2021

A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud am broses raddio 2021?

Prinder cymorth gan CBAC mewn model graddau a
bennir gan y ganolfan/llwyth gwaith mawr,
straen/pryder uchel, heb iawndal

12%

Ystyried yr effaith ar iechyd meddwl a lles disgyblion ac
athrawon

6%

Nid oedd yn gweithio’n dda/heb ei gynllunio’n
dda/ddim yn deg/peidio ag ailadrodd yr un
camgymeriadau ar gyfer 2022

5%

Mae diffyg safoni ledled Cymru yn annheg/wedi arwain
at chwyddo graddau/wedi caniatáu twyllo

5%

Datgelwyd potensial am hyblygrwydd asesu yn y
dyfodol/mwy o gyfraniad athrawon at fath/cynnwys
asesu - caniatáu pawb i gyflawni hyd eithaf ei allu

4%

Cymerodd ormod o amser i benderfynu/anfon
canllawiau/darparu hyfforddiant

Mae marcio allanol yn sicrhau
gwrthrychedd/anhysbysrwydd/nid yw’n effeithio ar y
berthynas rhwng athrawon/myfyrwyr/rhieni

4%

2%

Roedd rhai’n dysgu cwestiynau a chynlluniau marcio a
oedd yn annheg/profi’r cof/ddim yn paratoi myfyrwyr at
addysg uwch

2%

Mae angen i CBAC greu cronfa o bapurau nas gwelwyd
i’w defnyddio yn y dyfodol

2%

Sylwadau eraill

Sail = 395 o ymatebwyr
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5%

Roedd yr ymateb mwyaf cyffredin yn ymwneud â'r farn am brinder cymorth gan CBAC
gyda chreu papurau newydd/creu asesiadau/marcio a safoni papurau a graddau, y
dywedwyd ei fod yn creu llwyth gwaith gormodol i athrawon, a lefelau uchel o straen
heb fawr ddim cymorth nac iawndal, os o gwbl. Mae'r holl themâu hyn yn adlewyrchu
sylwadau a wnaed yng nghwestiynau cynharach yr arolwg, ac yn y cyfweliadau manwl.
Gofynnwyd hefyd i'r cyfweleion am unrhyw adborth ychwanegol ar raddio 2021 neu
drefniadau asesu 2022 ar ddiwedd eu cyfweliad. Mae'r themâu a gwmpesir gan eu
sylwadau yn adlewyrchu themâu data'r arolwg ar y cwestiwn hwn, a'r adborth a drafodir
mewn mannau eraill yn yr adroddiad. Roedd y rhain yn cynnwys:
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•

Rhaid gwneud penderfyniadau terfynol am drefniadau asesu 2022 yn gyflym.

•

Dylai cyrff dyfarnu ddarparu papurau arholiad nas gwelwyd o'r blaen, canllawiau
clir, a chymorth priodol i helpu canolfannau a dysgwyr i baratoi.

•

Dylid ystyried effaith y pandemig ar ddysgwyr wrth raddio yn 2022 a’r tu hwnt,
er enghraifft, drwy ystyried system "hybrid" sy'n cynnwys mwy o asesiadau
athrawon; a gostwng ffiniau graddau.

•

Dylid dwyn canolfannau a oedd wedi chwyddo graddau'n artiffisial yn 2021 i
gyfrif.

•

Dylai athrawon gael eu talu am waith ychwanegol sy'n ofynnol ar gyfer graddio.

•

Mae angen safoni allanol os defnyddir graddau a bennir gan y ganolfan.

•

Aeth proses 2021 gystal â phosibl.

4.

Casgliadau

Mae'r casgliadau canlynol wedi'u tynnu o ganfyddiadau'r ymchwil hwn. Maent yn tynnu
sylw at ystyriaethau ar gyfer Cymwysterau Cymru wrth wneud neu ddylanwadu ar
drefniadau graddio yn y dyfodol. Mae'r casgliadau hyn yn seiliedig ar adborth o'r arolwg
ar-lein a chyfweliadau manwl, ac nid ydynt yn adlewyrchu barn Cymwysterau Cymru.
Dywedodd staff canolfan eu bod wedi ymrwymo'n gryf i sicrhau tegwch i
ddysgwyr, er nad oeddent yn siŵr a oedd pob canolfan yn mabwysiadu ymagwedd
yr un mor drwyadl
Roedd ymdrechu i sicrhau tegwch a chysondeb i ddysgwyr wrth wraidd ymagwedd staff
canolfan drwy gydol proses raddio haf 2021. Roedd ymroddiad ac ymrwymiad staff i
gefnogi pob dysgwr i gyflawni i'w llawn botensial yn amlwg iawn yn yr ymchwil.
Nododd canolfannau eu bod wedi ymdrechu i weithredu dulliau graddio a ysgogwyd
gan brosesau cadarn a thrylwyr a oedd yn ystyried nifer o fathau o dystiolaeth asesu gan
ddysgwyr yn ofalus ac yn wrthrychol.
Fodd bynnag, roedd rhai a gymerodd ran yn yr ymchwil hon yn llai hyderus ynghylch
cysondeb a thegwch y prosesau y teimlent y gallent fod ar waith mewn canolfannau
eraill. Roedd teimlad cryf ymhlith staff y ganolfan fod dibynnu ar bapurau blaenorol
cyhoeddedig yn gwneud graddio'n llai teg ac y gallai fod wedi ehangu'r bylchau
rhwng dysgwyr o gefndiroedd breintiedig a difreintiedig. Roedd staff canolfan yn
dadlau bod dysgwyr o amgylcheddau cartref gyda mwy o fynediad at adnoddau a
chymorth yn elwa i raddau mwy.
Nododd staff canolfan rai problemau gyda'r arweiniad a'r cymorth gan CBAC
Er bod elfennau o'r hyfforddiant a ddarparwyd gan CBAC yn cael eu canmol, beirniadodd
llawer o gyfranogwyr agweddau ar yr arweiniad a’r cymorth gan y corff dyfarnu. Roedd
rhai cyfweleion hefyd yn beirniadu'r prosesau sicrhau ansawdd, a briodolwyd ganddynt
i CBAC. Fodd bynnag, roedd y prosesau hyn yn ffrwyth cydweithio rhwng DDAG,
Cymwysterau Cymru, CBAC, a rhanddeiliaid eraill.
Effeithiodd llwyth gwaith a phwysau graddio ar les personol llawer o staff canolfan
Dywedodd staff canolfan wrthym eu bod yn gweithio llawer iawn o oriau ychwanegol ar
ben eu cyfrifoldebau addysgu yn ystod proses raddio 2021, a hynny’n bennaf heb dâl
ychwanegol, na digon o amser wedi'i neilltuo. Dywedodd llawer nad oedd ganddynt
fywyd y tu allan i'r gwaith, a phrin eu bod wedi gweld eu teuluoedd drwy gydol y broses.
Nododd rhai fod eu hiechyd corfforol a meddyliol wedi dirywio. Dywedwyd bod y
pandemig wedi cyflwyno heriau ychwanegol drwy achosi absenoldebau uchel ymhlith
dysgwyr a staff, a'r gofynion ar gyfer dysgu gartref.
Roedd ymdeimlad bod proses raddio 2021 wedi'i rhoi ar waith fel ymrwymiad untro o
dan amgylchiadau eithriadol, ond na ellid disgwyl i staff canolfan ymdrin â'r gwaith
ychwanegol hwnnw eto, ac na ddylid disgwyl iddynt wneud hynny.
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Er bod staff canolfan wedi cymryd camau i leddfu hyn, dywedwyd hefyd fod
graddio'n peri straen i ddysgwyr
Dywedodd staff fod y broses raddio yn peri straen i'r dysgwyr, ond dywedasant eu bod
wedi cymryd sawl cam i leihau hyn. Roedd y rhain yn cynnwys rhannu asesiadau'n
ddarnau mwy hylaw; sicrhau bod amgylchiadau dysgwyr yn cael eu hystyried pan fo'n
briodol wrth ddyfarnu graddau; a chyfleu egwyddorion allweddol y prosesau a'r meini
prawf graddio yn glir i ddysgwyr (a'u rhieni).
Fodd bynnag, nododd staff canolfan nad oedd llawer o ddysgwyr wedi cyrraedd y
mannau lle dylent fod o ran eu cyrhaeddiad a'u haeddfedrwydd. Nodwyd bod dysgwyr
wedi colli darnau mawr o'u haddysg. Nid oes gan ddisgyblion cyfredol Blwyddyn 10 i 12
unrhyw brofiad o arholiadau ffurfiol. Mae athrawon wedi gorfod blaenoriaethu'r rhai sy'n
wynebu asesiadau sydd ar fin digwydd, sy'n golygu y cafwyd llai o ffocws ar ddysgwyr
mewn grwpiau ysgol uwchradd is.
Felly, dylid ystyried effaith y pandemig ar ddatblygiad gwybyddol, seicolegol ac
emosiynol dysgwyr yn ofalus wrth gadarnhau dulliau asesu a graddio yn 2022 a’r tu hwnt,
teimlai'r cyfranogwyr.
Dywedwyd mai arwain a chydweithio rhagorol o fewn canolfannau oedd yr allwedd
i lwyddiant
Dywedwyd bod uwch arweinwyr mewn canolfannau yn allweddol wrth wneud
penderfyniadau ynghylch y maint a'r mathau o dystiolaeth a ddefnyddiwyd; creu a
gweithredu polisïau asesu a phrosesau graddio; a chyfleu gwybodaeth bwysig yn glir gan
gyrff dyfarnu a Cymwysterau Cymru i'w cydweithwyr.
Esboniodd y cyfranogwyr fod graddio’n broses gydweithredol o fewn canolfannau a
rhyngddynt, er gwaethaf rhai anawsterau logistaidd cychwynnol wrth gynnal
trafodaethau. Dywedasant fod cymedroli a safoni yn cael eu cynnal mewn timau mewn
amgylchedd cefnogol ond heriol. Dywedwyd bod rhai canolfannau'n rhoi cymorth
gwerthfawr i'w gilydd, yn enwedig lle'r oedd rhai pynciau'n cael eu haddysgu gan un
aelod o staff yn unig.
Er gwaethaf y materion a godwyd gan rai cyfranogwyr mewn perthynas â phroses raddio
2021, dywedwyd ei bod wedi darparu rhai cyfleoedd DPP gwerthfawr i staff canolfan,
gan alluogi'r rhai a oedd yn fwy newydd i'r proffesiwn i ddysgu gan gydweithwyr mwy
profiadol. Roedd y broses gydweithredol hefyd yn gwirio ac yn sicrhau staff am eu barn
a'u cymhwysedd eu hunain, nododd y cyfranogwyr.
Os oes penderfyniad i weithredu model graddau a bennir gan y ganolfan eto, mae'r
ymchwil hon yn awgrymu y byddai staff canolfan am gael penderfyniadau amserol,
deunyddiau addas, a chymorth priodol (gan gynnwys, mewn rhai achosion, tâl am
amser ychwanegol).
Adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, y safbwynt polisi presennol yw y bydd arholiadau'n
cael eu cynnal yn hytrach na model graddau a bennir gan y ganolfan yn haf 2022.
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Pe bai'r penderfyniad yn cael ei wneud i newid i fodel graddau a bennir gan y ganolfan,
mae canfyddiadau'r ymchwil hon yn awgrymu y byddai staff canolfan am i
benderfyniadau clir gael eu gwneud a'u rhannu mor glir a chyflym â phosibl. Pe byddai’n
bosibl ei gyflawni o fewn yr amserlenni, byddent hefyd yn croesawu canllawiau cliriach
ar raddio (megis enghreifftiau o sut y dylai atebion gan ddysgwyr ar lefelau gradd
benodol edrych; disgrifwyr gradd ar gyfer pob gradd; canllawiau mwy pwnc-benodol ar
raddio; canllawiau mwy penodol ar faint y dystiolaeth sydd ei hangen), prosesau safoni
a sicrhau ansawdd, a deunyddiau priodol nas gwelwyd o'r blaen a chymorth priodol gan
gyrff dyfarnu.
Os caiff model graddau a bennir y ganolfan ei weithredu eto, mae'n rhesymol rhagweld
y byddai rhai staff canolfan yn disgwyl cael eu had-dalu am amser ychwanegol. Dylai'r
disgwyliad hwn gael ei ragweld a'i ystyried gan y rhai sy'n gyfrifol am gontractau a thâl
athrawon.
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5.

Atodiad

5.1. Proffil Ymatebwyr
Mae'r tablau canlynol yn rhoi crynodeb o'r sampl.
Math o ysgol
Ysgol uwchradd a gynhelir (gan gynnwys y chweched dosbarth)
Coleg Addysg Bellach (AB)
Ysgol annibynnol
Uned cyfeirio disgyblion
Canolfan Dysgu Oedolion
Ysgol arbennig a gynhelir
Arall
CYFANSWM

Nifer yr ymatebwyr
304
42
32
8
4
2
3
395

Rôl Swydd
Pennaeth Adran
Athro, darlithydd, tiwtor neu hyfforddwr
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran
Pennaeth Canolfan
Pennaeth chweched dosbarth
Arweinydd Cyfnod Allweddol
Swyddog / Rheolwr Arholiadau
Cydlynydd AAA/arbenigwr AAA neu ADY arall
Arall - nodwch os gwelwch yn dda
Heb ei roi
CYFANSWM

Nifer yr ymatebwyr
178
129
31
26
10
6
5
4
2
2
2
395

Rhanbarth
Canol y De
Y De-ddwyrain
Y Gorllewin
Y Gogledd
Gwrthodwyd
CYFANSWM

Nifer yr ymatebwyr
91
53
98
67
86
395

Lefel pwnc
TGAU
Safon UG
Safon Uwch
Galwedigaethol
106

Cymryd rhan mewn
Graddio
325
225
229
92

Cymryd rhan mewn Safoni
318
219
212
69

5.1.1. Cyfran o gynnwys y cwrs a gwmpaswyd
Oherwydd yr effeithiau amrywiol ar amser addysgu a achoswyd gan y pandemig,
gofynnodd ein harolwg ba gyfran o'r cynnwys a gwmpaswyd yn ystod y flwyddyn.
Dywedodd ychydig o dan 1 o bob 7 (15%) fod holl ddeunydd y cwrs wedi'i gwmpasu,
roedd 3 arall o bob 10 (30%) wedi cwmpasu bron yr holl ddeunydd.
Roedd gan y gallu i gwmpasu'r deunydd oblygiadau clir ar gyfer y broses raddio yn
ogystal â dysgu yn y pwnc yn y dyfodol.
Ffigur 32: Faint o ddeunydd y cwrs a gwmpaswyd

Faint o ddeunydd y cwrs a gwmpaswyd?
Llai na hanner
3%
Tua hanner
12%

Tua thri chwarter
40%

Sail = 377 o ymatebwyr
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Y cyfan
15%

Bron y cyfan
30%

5.2. Yr arolwg ar-lein
Pa un o'r opsiynau isod sy'n disgrifio orau eich canolfan? Cod sengl
• Ysgol uwchradd a gynhelir (gan gynnwys y chweched dosbarth)
• Ysgol arbennig a gynhelir
• Ysgol annibynnol
• Ysgol arbennig annibynnol
• Coleg Addysg Bellach (AB)
• Darparwr dysgu seiliedig ar waith / hyfforddiant
• Uned cyfeirio disgyblion
• Arall – ysgrifennwch os gwelwch yn dda
Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio eich rôl orau? Cod sengl
• Athro, darlithydd, tiwtor neu hyfforddwr
• Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Adran
• Pennaeth Adran
• Arweinydd Cyfnod Allweddol
• Pennaeth chweched dosbarth
• Cydlynydd AAA/arbenigwr AAA neu ADY arall
• Dirprwy Bennaeth/Pennaeth Cynorthwyol Canolfan
• Pennaeth Canolfan
• Arall (nodwch os gwelwch yn dda)
A wnaethoch chi farnu graddau ar gyfer y mathau canlynol o gymhwyster?
Do
Cymwysterau Galwedigaethol
TGAU
UG
Safon Uwch

Naddo

Ar gyfer pa lefelau a phynciau oeddech chi'n ymwneud â llunio barn graddio?
A oeddech chi'n ymwneud â safoni graddau yn fewnol yn y ganolfan?
• Oeddwn • Nac oeddwn
Pa fathau o gymwysterau a phynciau wnaethoch chi safoni ar eu cyfer?
Tua faint o ddysgwyr y gwnaethoch chi farn graddio neu benderfyniadau safoni mewnol
ar eu cyfer ar draws cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol?
• 10 neu lai
• 11-30
• 31-60
• 61-90
• Mwy na 90

Dewiswch ba fath o gymhwyster yr hoffech ateb y cwestiynau hyn amdano .
108

Ar gyfer eich cymhwyster a ddewiswyd, tua faint o'r cwrs, yn eich barn chi, a gwmpaswyd
i gyd? Cofiwch gynnwys dysgu gartref yn eich amcangyfrif.
• Llai na hanner
• Tua hanner
• Tua thri chwarter
• Bron y cyfan
• Y cyfan
Dull o gasglu tystiolaeth asesu i lywio graddio
Faint o asesiadau a drefnwyd (yn ogystal â'r rhai yr oeddech eisoes wedi'u cynllunio) er
mwyn llunio barn graddio? Ysgrifennwch i mewn
A ddefnyddiwyd yr holl asesiadau hyn fel tystiolaeth ar gyfer llunio barn graddio?
• Do
• Naddo
• Methu cofio / ddim yn gwybod
A wnaethoch chi ddefnyddio unrhyw dystiolaeth arall o asesiadau nad oeddent wedi'u
bwriadu'n wreiddiol i lywio barn graddio?
• Do
• Naddo
• Ddim yn siŵr
Beth oedd eich dull o ddewis tystiolaeth asesu i'w defnyddio ar gyfer graddio?
•
•

Dewiswyd yr un asesiadau gennym ar gyfer pob dysgwr
Dewiswyd gwahanol asesiadau gennym ar gyfer gwahanol ddysgwyr

Pa mor bwysig oedd pob un o'r canlynol wrth wneud eich penderfyniad ar faint o
dystiolaeth a gasglwyd gennych i wneud penderfyniadau graddio ar gyfer eich dysgwyr?
Pwysig
Eithaf
Ddim yn Ddim yn Ddim yn Amherthnasol
iawn
pwysig
bwysig
bwysig
gwybod
iawn
o gwbl
Darparu sail
dystiolaeth gadarn i
lunio barn
Rhoi'r cyfle gorau i
fyfyrwyr ddangos yr
hyn y gallent ei wneud
Darparu sail
dystiolaeth gadarn yn
achos apeliadau
Pwysau canfyddedig
neu wirioneddol gan
rieni
Pwysau canfyddedig
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neu wirioneddol gan
ddysgwyr
Beth oedd ei angen ar
y corff dyfarnu
Rhagweld sicrhau
ansawdd allanol
Polisi eich canolfan
Penderfyniadau gan
uwch arweinwyr
Penderfyniadau gan y
Pennaeth Adran
Beth oedd eich dull o ddefnyddio papurau/tasgau asesu blaenorol? Aml-god
• Defnyddiwyd y papurau / tasgau asesu blaenorol wedi’u haddasu a ddarparwyd gan
CBAC/y corff dyfarnu yn benodol ar gyfer haf 2021
• Defnyddiwyd y papurau / tasgau asesu blaenorol wedi’u haddasu a ddarparwyd gan
CBAC/y corff dyfarnu yn benodol ar gyfer haf 2021 ond gwnaethpwyd addasiadau
pellach iddynt yn y ganolfan.
• Defnyddiwyd papurau arholiad/tasgau asesu o flynyddoedd blaenorol heb eu haddasu
• Defnyddiwyd papurau arholiad/tasgau asesu gennym o flynyddoedd blaenorol ond
gwnaethom ein haddasiadau ein hunain iddynt
• Ni ddefnyddiwyd papurau/tasgau asesu blaenorol y corff dyfarnu – roeddem yn
dibynnu'n llwyr ar ein hasesiadau ein hunain
• Amh
I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno bod y dystiolaeth a gasglwyd gennych i
gefnogi'r farn graddio hefyd wedi helpu i gefnogi dysgu pellach?
Cytuno’n gryf
• Tueddu i Gytuno
• Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
• Tueddu i Anghytuno
• Anghytuno'n gryf
• Ddim yn siŵr
Pa mor bwysig oedd pob un o'r mathau canlynol o dystiolaeth wrth wneud
penderfyniadau graddio?
Pwysig Eithaf
Ddim
Ddim
Amherthnasol Heb
iawn
pwysig yn
yn
ddefnyddio
bwysig bwysig
iawn
o gwbl
Papurau/tasgau asesu
blaenorol wedi'u haddasu
a ddarparwyd gan
CBAC/corff dyfarnu
Papurau/ tasgau asesu
blaenorol eraill
Profion dosbarth (heb fod
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yn seiliedig ar bapurau
blaenorol)
Gwaith dosbarth
Gwaith Cartref
Cymryd rhan mewn
perfformiadau/ymarferion
ymarferol
Wedi cwblhau darnau o
asesiad di-arholiad (ADA)
Darnau anghyflawn o
ADA
Perfformiad dysgwyr
mewn profion/asesiadau
safonedig allanol nad
ydynt yn cael eu darparu
gan CBAC/y corff dyfarnu
A oedd unrhyw fathau eraill o dystiolaeth a oedd yn bwysig yn eich penderfyniadau
graddio? Esboniwch beth oedden nhw, a pha mor bwysig oedden nhw wrth wneud
penderfyniadau graddio.
A oedd unrhyw fath o dystiolaeth y byddech wedi hoffi ei defnyddio ond nad oeddech yn
gallu ei defnyddio?
• Oedd
• Nac oedd
• Ddim yn siŵr
Pa fath o dystiolaeth oedd hyn?
I wneud penderfyniadau graddio, a wnaethoch chi ddefnyddio ffiniau graddau a
gyhoeddwyd yn flaenorol gan y corff dyfarnu i bennu'r radd?
•
•

Do
Naddo

Pa un (os o gwbl) o'r canlynol wnaethoch chi ei ystyried cyn llunio eich barn? Ticiwch bob
un sy'n berthnasol.
• Disgrifyddion graddau
• Canllawiau gan CBAC/corff dyfarnu
• Canlyniadau myfyrwyr blynyddoedd blaenorol (2019 neu'n gynharach)
• Gwaith ymgeiswyr y blynyddoedd blaenorol (e.e. sgriptiau arholiad, ADA, gwaith cwrs)
• Cynlluniau marcio ar gyfer papurau blaenorol
• Ffiniau graddau cyhoeddedig ar gyfer papurau blaenorol
• Dim o'r uchod
Pwy oedd yn marcio ac yn graddio'r asesiadau a ddefnyddiwyd i lunio barn yn eich
canolfan? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
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•
•
•
•
•
•
•

Fe wnes i farcio ar gyfer dysgwyr a addysgais
Fe wnes i raddio ar gyfer dysgwyr a addysgais
Fe wnes i farcio ar gyfer dysgwyr nad oeddwn i'n eu haddysgu
Fe wnes i raddio ar gyfer dysgwyr nad oeddwn i'n eu haddysgu.
Cafodd gwaith i ddysgwyr a addysgais ei farcio gan eraill/staff uwch
Cafodd gwaith i ddysgwyr a addysgais ei raddio gan eraill/staff uwch
Eraill

A wnaethoch chi gymryd unrhyw un o'r camau canlynol wrth farcio neu raddio gwaith yn
eich canolfan gyda'r nod o wella didueddrwydd y broses? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
• Gwneud y gwaith hwnnw’n anhysbys drwy ddileu enwau
• Marcio/graddio'r gwaith ddwywaith
• Sicrhau na wnaethoch farcio gwaith eich myfyrwyr eich hun
• Dewis gwaith ar hap ar gyfer safoni/cymedroli mewnol
• Gweithredu mesurau eraill (nodwch os gwelwch yn dda)
A oeddech yn ymwybodol o unrhyw ganllawiau ynghylch llunio barn wrthrychol a
ddarparwyd gan CBAC/y corff dyfarnu?
• Oeddwn
• Nac oeddwn
• Ddim yn siŵr / Ddim yn cofio
A wnaethoch chi fynychu hyfforddiant gan unrhyw un o'r canlynol ar y broses raddio?
• CBAC/corff dyfarnu
• Eich canolfan eich hun
• Canolfan ar wahân i'r un lle rydych chi'n addysgu
• Arall (rhowch fanylion os gwelwch yn dda)
Safoni mewnol
Pa mor hawdd neu anodd oedd cytuno ar raddau gydag aelodau eraill o staff yn ystod y
broses safoni mewnol? Ticiwch UN blwch yn unig
• Hawdd iawn
• Eithaf hawdd
• Ddim yn hawdd nac yn anodd
• Eithaf anodd
• Anodd iawn
A gawsoch chi unrhyw un o'r anawsterau hyn wrth gytuno ar raddau gydag eraill fel
rhan o safoni mewnol yn eich canolfan? Dewiswch bob un sy'n berthnasol.
• Dim anawsterau
• Anawsterau logistaidd wrth gynnal trafodaethau
• Pwyslais gwahanol ar wahanol ffynonellau tystiolaeth
• Dehongliad gwahanol o safon y gwaith
• Gwahaniaeth barn ar ba agweddau ar waith dysgwyr a ddylai ddylanwadu ar y radd
• Dehongliad gwahanol o sut i gymhwyso'r disgrifwyr gradd
• Gwahaniaeth barn am sut fyddai’r broses sicrhau ansawdd fewnol yn gweithio
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•
•

Gwahaniaeth barn am sut y byddai'r broses sicrhau ansawdd allanol yn gweithio
Anhawster arall – esboniwch os gwelwch yn dda.

A wnaethoch chi newid unrhyw raddau (i fyny neu i lawr) o ganlyniad i safoni mewnol?
Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
• Do, newid graddau am i fyny
• Do, newid graddau am i lawr
• Naddo, heb newid graddau
ADRAN 2: CWESTIYNAU GENERIG / ÔL-DDOLEN
Gan feddwl yn awr yn gyffredinol / ar draws yr holl gymwysterau yr oeddech yn
ymwneud â nhw...
A wnaethoch chi/eich canolfan weithio gyda chanolfannau eraill i drafod dulliau
graddio?
• Do
• Naddo
• Ddim yn siŵr
A wnaethoch chi/eich canolfan weithio gyda chanolfannau eraill i safoni graddau ar
draws canolfannau?
• Do
• Naddo
• Ddim yn siŵr
I ba raddau oeddech chi'n hyderus yn y prosesau sicrhau ansawdd allanol a weithredwyd
gan CBAC/y corff dyfarnu?
• Hyderus iawn
• Gweddol hyderus
• Ddim yn hyderus nac yn ddihyder
• Gweddol ddihyder
• Dihyder iawn
• Ddim yn gwybod
Pa mor hyderus oeddech chi'n teimlo am gywirdeb y graddau a ddyfarnwyd?
• Hyderus iawn
• Gweddol hyderus
• Ddim yn hyderus nac yn ddihyder
• Gweddol dihyder
• Dihyder iawn
• Ddim yn gwybod
Pa mor hyderus oeddech chi'n teimlo am gywirdeb y graddau a ddyfarnwyd mewn
canolfannau eraill?
• Hyderus iawn
• Gweddol hyderus
• Ddim yn hyderus nac yn ddihyder
• Gweddol ddihyder
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•
•

Dihyder iawn
Ddim yn gwybod

Ydych chi'n meddwl bod y dull a ddefnyddiwyd ar gyfer graddio eleni yn decach nag yn y
blynyddoedd diwethaf pan gynhaliwyd arholiadau?
• Ydw
• Nac ydw
• Ddim yn gwybod
Esboniwch eich ateb

Ydych chi'n teimlo bod y dull gweithredu o fantais neu anfantais i unrhyw ddysgwyr yn
fwy nag eraill yn eich canolfan?
• Ydw
• Nac ydw
• Ddim yn gwybod
Ydych chi'n teimlo bod y dull gweithredu o fantais neu anfantais i unrhyw ddysgwyr yn
fwy nag eraill ar draws pob canolfan?
•
•
•

Ydw
Nac ydw
Ddim yn gwybod

Sut ydych chi'n teimlo bod dysgwyr wedi cael mantais neu anfantais? Ysgrifennwch i
mewn isod.

Pa mor hydrin oedd y broses o bennu'r graddau yn gyffredinol?
Hydrin iawn
• Eithaf hydrin
• Eithaf anhydrin
• Anhydrin iawn
Rhowch amcangyfrif, mewn oriau, o’r amser a neilltuwyd gennych i weithio ar y broses
raddio gyfan i gyd.

I ba raddau yr effeithiodd y broses ar yr amser a oedd ar gael i addysgu/cwblhau gwaith
arall?
• I raddau helaeth
• I ryw raddau
• I raddau llai
• Nid oedd yn effeithio o gwbl
114

I ba raddau yr effeithiodd y broses ar eich lles personol?
• I raddau helaeth
• I ryw raddau
• I raddau llai
• Nid oedd yn effeithio o gwbl
I ba raddau, yn eich barn chi, mae dysgwyr wedi’u paratoi ar gyfer symud ymlaen i
gyflogaeth/dysgu pellach yn 2022?
• Wedi’u paratoi’n dda iawn
• Wedi’u paratoi’n weddol dda
• Nid wedi’u paratoi na heb eu paratoi
• Heb eu paratoi ryw lawer
• Heb eu paratoi o gwbl
• Ddim yn gwybod
Wrth ystyried y broses raddio yn ei chyfanrwydd beth ydych chi'n meddwl oedd yn
gweithio'n dda a pham? Ysgrifennwch isod.

Wrth ystyried y broses raddio yn ei chyfanrwydd, a ydych yn credu bod unrhyw beth nad
oedd yn gweithio cystal ac os felly, pam? Ysgrifennwch isod

Pa un argymhelliad y gallwch ei wneud a fyddai wedi gwella proses raddio 2021?
Ysgrifennwch isod

I ba raddau y byddech chi'n teimlo'n gyfforddus ynglŷn â llunio barn graddio ar gyfer
cymwysterau yn 2022, pe bai angen canslo arholiadau oherwydd sefyllfa iechyd y
cyhoedd?
• Cyfforddus iawn
• Eithaf cyfforddus
• Ddim yn gyfforddus nac yn anghyfforddus
• Eithaf anghyfforddus
• Anghyfforddus iawn
• Ddim yn gwybod
Ar ôl bod trwy brofiad 2021, sut ydych chi'n meddwl y dylai athrawon fod yn rhan o
raddio TGAU y tro nesaf y caiff cymwysterau eu diwygio? Ydych chi'n meddwl y dylen
nhw gael...?
• Mwy o gyfranogiad
• Tua’r un cyfranogiad â chyn y pandemig
• Llai o gyfranogiad
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A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym mewn perthynas â'r broses raddio
ar gyfer cymwysterau yng nghyfres arholiadau haf 2021?
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Amdanoch chi
Ym mha ranbarth(au) ydych chi'n gweithio? AML-GOD
• Canol y De (Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, a Bro
Morgannwg)
• Y De-ddwyrain (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, a Thorfaen)
• Y Gorllewin (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, ac
Abertawe)
• Y Gogledd (Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, a Wrecsam)
Ers sawl blwyddyn ydych chi mewn swydd yn eich canolfan bresennol? (talgrynnwch i'r
flwyddyn gyfan agosaf)
• Llai na 2
• 2-5
• 6-10
• 11-20
• Mwy nag 20
Ers sawl blwyddyn ydych chi’n addysgu neu'n gweithio ym myd addysg? (talgrynnwch i'r
flwyddyn gyfan agosaf)
• Llai na 2
• 2-5
• 6-10
• 11-20
• Mwy nag 20
A fuoch erioed yn arholwr cyflogedig neu'n aseswr ansawdd allanol/safonwr ar gyfer
corff dyfarnu?
• Do
• Naddo
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5.3. Y canllaw pwnc cyfweliad manwl

Cymwysterau Cymru:
Ymchwil gyda gweithwyr addysg proffesiynol i archwilio eu
canfyddiadau a'u profiadau o wneud penderfyniadau graddio ar gyfer
cymwysterau a gwblhawyd yn haf 2021
Cyflwyniad
Mae Cymwysterau Cymru wedi comisiynu Opinion Research Services (ORS) i archwilio canfyddiadau a
phrofiadau gweithwyr addysg proffesiynol o wneud penderfyniadau graddio ar gyfer cymwysterau a
gwblhawyd yn ystod haf 2021. Bydd yr ymchwil hon yn helpu Cymwysterau Cymru, a'r system addysg
ehangach, i ddeall cymaint â phosibl am y broses o ddyfarnu graddau a bennir gan ganolfan a'r hyn y
gallant ei ddysgu ohoni.

Gellir defnyddio'r canfyddiadau hefyd i helpu i lunio syniadau Cymwysterau Cymru ynghylch sut y gellid
dyfarnu cymwysterau yn 2022 a’r tu hwnt, gan gynnwys sut y gellid eu cynllunio yn unol â'r Cwricwlwm
newydd i Gymru.
Rydym wedi gofyn i chi siarad â ni heddiw oherwydd eich bod yn weithiwr addysg proffesiynol sy'n
gweithio mewn ysgol/coleg yng Nghymru a wnaeth neu a oruchwyliodd benderfyniadau graddio ar
gyfer cymwysterau a gwblhawyd yn haf 2021. Gwnaethoch gytuno dros dro i gymryd rhan mewn
cyfweliad yn yr arolwg ar-lein a gwblhawyd gennych ar y pwnc hwn. Bydd y cyfweliad yn archwilio eich
ymatebion i'r arolwg yn fanylach.
Ers i chi gwblhau'r arolwg, mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ei drefniadau graddio ar gyfer haf
2022. Er bydd y cyfweliad heddiw yn edrych yn ôl yn bennaf ar drefniadau haf 2021, cewch gyfle ar
ddiwedd y cyfweliad i rannu eich barn am drefniadau 2022.
Bydd y cyfweliad yn cymryd tuag awr, gan ddibynnu ar eich atebion. Mae cymryd rhan yn gwbl
wirfoddol, a gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg, hyd at 4 Ionawr 2021. Os yw'n iawn gyda chi,
hoffwn recordio'r cyfweliad i ategu fy nodiadau. Dim ond tîm ymchwil ORS fydd yn clywed y recordiad,
a byddwn yn ei ddileu pan fydd y cyfweliad wedi'i nodi ar ffurf ysgrifenedig. Byddwn yn rhannu'r
nodiadau cyfweliad dienw gyda Cymwysterau Cymru ar ôl i'r prosiect ddod i ben.
Byddwn yn ysgrifennu adroddiad ar gyfer Cymwysterau Cymru yn seiliedig ar eich adborth chi a
chyfweleion arall, ac ar ganlyniadau'r arolwg ar-lein. Ni fyddwn yn eich enwi chi na'ch ysgol/coleg, nac
yn rhoi modd o’ch adnabod mewn unrhyw ffordd yn ein hadroddiad, ond efallai byddwn yn defnyddio
dyfyniadau dienw o'ch cyfweliad. Mae'r daflen wybodaeth a anfonwyd atoch yn cynnwys dolen i
hysbysiad preifatrwydd y prosiect sy'n esbonio mwy am y ffordd y byddwn yn defnyddio ac yn storio
eich data.
A hoffech chi ofyn unrhyw gwestiynau i mi cyn i ni ddechrau?

1. Cefndir
1a. A allwch ddisgrifio eich rôl mewn perthynas â'r broses raddio yn haf 2021?
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Ymchwilydd: Gwiriwch ddata'r arolwg – a oedd y cyfwelai’n ymwneud â graddio a/neu safoni? A
wnaeth raddio ar gyfer ei ddysgwyr ei hun? A oedd yn ymwneud â chymwysterau academaidd a
chymwysterau galwedigaethol, neu’r naill neu'r llall? Gwiriwch yr wybodaeth hon yn fras gyda'r
cyfwelai yma.

2. Dull o gasglu tystiolaeth asesu i lywio graddio
Ymchwilydd: Nodwch hyn dim ond wrth gyfweld â'r rhai a ddywedodd eu bod wedi graddio/safoni ar
gyfer cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau academaidd.
Wrth ateb y cwestiynau canlynol, nodwch a ydych yn cyfeirio at y cymwysterau galwedigaethol neu'r
cymwysterau academaidd y gwnaethoch eu graddio/safoni, neu'r ddau.
2a. Ymchwilydd: Darllenwch atebion cyfweleion i gwestiynau’r arolwg mewn perthynas â'r dull o
ddewis tystiolaeth asesu i'w defnyddio ar gyfer graddio: Pa mor bwysig oedd y ffactorau canlynol wrth
wneud eich penderfyniad ar faint o dystiolaeth a gasglwyd gennych i wneud penderfyniadau graddio ar
gyfer eich dysgwyr?
A allwch egluro pam oedd y ffactorau hynny'n bwysicach, ac yn llai pwysig, i chi wrth wneud
penderfyniadau graddio?
2b. Ymchwilydd: Darllenwch atebion cyfweleion i gwestiynau’r arolwg sy'n ymwneud â pha mor bwysig
oedd pob math o dystiolaeth wrth wneud penderfyniadau graddio.
A allwch egluro pam oedd y mathau hynny o dystiolaeth yn bwysicach, ac yn llai pwysig, i chi wrth
wneud penderfyniadau graddio?
2c. Ymchwilydd: Darllenwch drwy ateb y cyfwelai i C4 yr arolwg – a oedd yn defnyddio'r un asesiadau,
neu rai gwahanol, ar gyfer pob dysgwr.
A fyddech cystal ag esbonio pam wnaethoch chi ddefnyddio'r un asesiadau / asesiadau gwahanol ar
gyfer pob dysgwr?
2d. Sut wnaethoch chi a'ch canolfan ddewis y darnau o dystiolaeth a ddefnyddiwyd gennych i bennu
graddau?
2e. A oedd gennych ddigon o hyblygrwydd i ddewis y darnau o dystiolaeth a ddefnyddiwyd gennych i
bennu graddau?
• Anogwch: A fuasai'n well gennych gael mwy neu lai o hyblygrwydd? Pam?
2f. Roedd y canllawiau ar gyfer canolfannau ar raddio yn cyfeirio at lunio barn academaidd gyfannol.
Beth oeddech chi'n ei ddeall wrth hyn, a sut oedd yn gweithio'n ymarferol?
2g. Pa ffiniau gradd wnaethoch chi eu defnyddio, a sut wnaethoch chi eu defnyddio?
•
•

Anogwch: Sut lwyddoch i ddyrannu dysgwyr i un radd neu'r llall, yn enwedig achosion ffiniol?
Anogwch (os nad yw wedi'i gynnwys yn y prif ymateb): Sut y gellid bod wedi gwella'r disgrifwyr
gradd?

3. Hyfforddiant ac arweiniad
3a. Pa mor glir oeddech chi am eich rolau a'ch cyfrifoldebau drwy gydol y broses raddio?
•
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Anogwch: Pa gymorth, os o gwbl, y byddech wedi ei hoffi i egluro eich rolau a'ch cyfrifoldebau?

3b. Pa mor effeithiol oedd yr hyfforddiant a'r arweiniad a ddarparwyd gan Cymwysterau Cymru, a chan
CBAC/y corff dyfarnu wrth wneud penderfyniadau graddio?
Ymchwilydd: Anogwch am unrhyw wahaniaethau mewn canfyddiadau o'r hyfforddiant a'r arweiniad a
ddarparwyd gan CC / CBAC / cyrff dyfarnu.
•

Anogwch: Sut y gellid gwella'r hyfforddiant a'r arweiniad a ddarparwyd gan Cymwysterau
Cymru, a chan CBAC/y corff dyfarnu? Holwch am eglurder / bylchau penodol.

4. Safoni mewnol
4a. Sut wnaethoch chi gydweithio â staff yn eich canolfan i gytuno ar raddau yn ystod y broses safoni
mewnol?
4b. Pa mor effeithiol oedd safoni fel proses sicrhau ansawdd?
4c. Ymchwilydd: Gofynnwch C4c dim ond i'r rhai a ddywedodd eu bod wedi newid graddau i fyny neu
i lawr yn yr arolwg (C18).
Yn yr arolwg, dywedasoch eich bod wedi newid graddau [Ymchwilydd: nodwch ymateb i C18: wedi
newid graddau i fyny neu i lawr]. Beth oedd y rhesymeg y tu ôl i hyn?
Yn gyffredinol, pa mor hydrin ac effeithiol oedd y broses safoni mewnol i chi, a pham?

5. Hyder mewn prosesau sicrhau ansawdd a chywirdeb graddau
5a. Ymchwilydd: Crynhowch ymateb y cyfwelai i gwestiynau 19/20 ar yr arolwg: A wnaethoch chi/eich
canolfan weithio gyda chanolfannau eraill i drafod dulliau graddio? A wnaethoch chi/eich canolfan
weithio gyda chanolfannau eraill i safoni graddau?
Ymchwilydd: Gofynnwch a ddywedodd y cyfwelai ar yr arolwg ei fod wedi gweithio gyda chanolfannau
eraill:
Sut aeth hyn? Beth aeth yn dda/llai da?
Ymchwilydd: Gofynnwch a ddywedodd y cyfwelai ar yr arolwg nad oedd wedi gweithio gyda
chanolfannau eraill:
Os na wnaethoch chi weithio gyda chanolfannau eraill i drafod neu safoni graddau, a fyddech chi wedi
hoffi gwneud hynny?
5b. Yn yr arolwg, dywedasoch eich bod yn [Ymchwilydd: nodwch ymateb i C21 – hyder yn y prosesau
sicrhau ansawdd allanol a weithredwyd gan CBAC / y corff dyfarnu – hyderus iawn i ddim yn
gwybod] yn y prosesau sicrhau ansawdd allanol a weithredwyd gan CBAC a / neu'r corff dyfarnu.
A allwch egluro pam felly?
• Anogwch: Beth weithiodd yn dda, ac yn llai da, am y prosesau sicrhau ansawdd allanol?
5c. Yn yr arolwg, dywedasoch eich bod yn [Ymchwilydd: nodwch ymateb i C22 – hyder yn y graddau a
ddyfarnwyd – hyderus iawn i ddim yn gwybod] yng nghywirdeb y graddau a ddyfarnwyd gan eich
canolfan.
A allwch egluro pam felly?
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5d. Yn yr arolwg, dywedasoch eich bod yn [Ymchwilydd: nodwch ymateb i C23: Pa mor hyderus
oeddech chi'n teimlo am gywirdeb y graddau a ddyfarnwyd mewn canolfannau eraill? Hyderus iawn i
ddim yn gwybod] yng nghywirdeb y graddau a ddyfarnwyd gan ganolfannau eraill?
A allwch egluro pam felly?
5e. Sut oedd y graddau a ddyfarnwyd yn cymharu â'r graddau a ragwelwyd ar gyfer ceisiadau prifysgol?
•

Anogwch: I ba raddau oedd y graddau a ddyfarnwyd yn cyfateb i ddisgwyliadau dysgwyr?

6. Tegwch
6a. Yn yr arolwg, dywedasoch mai'r dull a ddefnyddiwyd ar gyfer graddio eleni oedd [Ymchwilydd:
nodwch ymateb i C24A – roedd y dull graddio yn decach / yn llai teg nag mewn blynyddoedd
blaenorol pan gynhaliwyd arholiadau]
A allwch egluro pam felly?
•

Anogwch: Beth fyddech chi wedi'i wneud i wneud y dull graddio yn decach?

7. Effeithiau
7a. Yn yr arolwg, dywedasoch eich bod wedi cael y broses raddio [Ymchwilydd: nodwch ymateb i C27 –
pa mor hydrin a gawsoch y broses o bennu'r graddau yn gyffredinol – hydrin iawn – anhydrin iawn]
A allwch egluro pam felly?
•

Anogwch: A oedd unrhyw ffactorau eraill a ddylanwadodd ar hydrinedd y broses raddio? Os
felly, sut y deliodd eich canolfan â hyn?

• Anogwch: Beth, os o gwbl, fyddai wedi gwneud y broses raddio yn fwy hydrin i chi?
7b. Yn yr arolwg, dywedasoch eich bod yn teimlo bod dysgwyr [Ymchwilydd: nodwch ymateb i C31 –
Pa mor barod ydych chi'n meddwl y mae dysgwyr ar gyfer symud ymlaen i gyflogaeth/dysgu pellach
yn 2022 – wedi'u paratoi'n dda iawn – heb eu paratoi'n dda iawn]
A allwch egluro pam felly?
7c. A gawsoch unrhyw anawsterau neu wrthdaro â rhieni neu ddysgwyr dros raddau a ddyfarnwyd
gennych chi/eich canolfan? Os felly, pa effaith a gafodd?
7d. Yn yr arolwg, dywedasoch fod y broses wedi effeithio ar eich lles personol [Ymchwilydd: nodwch
ymateb i C30 – I ba raddau yr effeithiodd y broses ar eich lles personol? – i raddau helaeth – nid o
gwbl]
A allwch egluro pa effaith a gafodd y broses ar eich lles?
7e. [Ymchwilydd: Gofynnwch i C7e dim ond os yw'r cyfwelai'n dweud bod y broses wedi effeithio ar
ei les personol]
Beth, os o gwbl, fyddai wedi lleihau effaith y broses ar eich lles personol?

8. Edrych ymlaen
8a. Ymchwilydd: Adolygwch yr ymateb i C36. Gofynnwch C8a dim ond i'r rhai a ddywedodd yr hoffent
gael mwy neu lai o ymwneud â graddio TGAU y tro nesaf y caiff cymwysterau eu diwygio mewn ymateb
i C36 – nid y rhai a ddywedodd yr hoffent gael yr un lefel o gyfranogiad.
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Yn yr arolwg, dywedasoch y dylai athrawon gael [Ymchwilydd: Crynhowch yr ymateb i C36 – Mwy o
ymwneud / llai o ymwneud] â graddio TGAU y tro nesaf y caiff cymwysterau eu diwygio.
Sut olwg fyddech am ei gweld ar yr ymwneud hwnnw?
•

Anogwch: Hoffech chi fod yn rhan o'r broses raddio ehangach, er enghraifft, yn gweithio gyda
CBAC / yn cynorthwyo CBAC?
• Anogwch: [Os yw'r cyfwelai'n nodi yr hoffai ymgysylltu mwy] A fyddai cymryd mwy o ran yn y
broses raddio yn effeithio ar hydrinedd i athrawon, ac os felly, sut y gellid lleihau'r effaith hon
gymaint â phosibl?
8b. Sut hoffech chi weld asesiadau athrawon yn cael eu defnyddio yn y dyfodol?
8c. Sut olwg ddylai fod ar brosesau sicrhau ansawdd asesiadau athrawon yn y dyfodol?
8d. Pa mor hyderus ydych chi yn yr addasiadau arfaethedig i'r trefniadau asesu ar gyfer 2022, a pham?
8e. Pa heriau y gallwch eu rhagweld yn codi pan gaiff trefniadau asesu 2022 eu rhoi ar waith, a sut orau
y gellir eu lliniaru?

9. Casgliadau
9. A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud am drefniadau graddio 2021 neu drefniadau asesu
2022?
Diolchwch i'r cyfwelai a gorffennwch
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