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1 Cyflwyniad
Ym mis Ionawr 2017, comisiynwyd Wavehill, mewn cydweithrediad â Sefydliad Addysg Coleg
Prifysgol Llundain, gan Cymwysterau Cymru i gynnal adolygiad o gymhwyster y Dystysgrif Her
Sgiliau (y Dystysgrif) a'i lle o fewn Bagloriaeth Cymru (y Fagloriaeth).
Cynhaliodd Dr Caroline Daly (Darllenydd mewn Addysg, Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol
Llundain, ac Athro Gwadd Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd) ddadansoddiad manwl o gynllun
y Dystysgrif drwy adolygu manylebau rhaglenni, llawlyfrau cyflwyno, egwyddorion cynllunio,
y llawlyfr gweinyddu, y cod ymarfer a dogfen Cymwysterau Cymru (2016), Adolygiad o'r
broses o gyflwyno’r Fagloriaeth Cymru newydd o fis Medi 2015. Dr. Caroline Daly yw prif
awdur yr adolygiad desg o'r Dystysgrif.
Ategwyd yr adolygiad o ddogfennau gan gyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys
awduron adolygiad cychwynnol Cymwysterau Cymru (2016) o'r Fagloriaeth ac uwch reolwyr
y corff dyfarnu, CBAC. Defnyddiwyd y cyfweliadau hyn at ddibenion cyfeirio i gael eglurhad
ynglŷn â chynllun a model asesu'r Dystysgrif er mwyn llywio'r adolygiad parhaus o'r
ddogfennaeth a mireinio cwestiynau ar gyfer y grwpiau ffocws.
Er mwyn cyfoethogi'r sail dystiolaeth, lluniwyd rhaglen o waith maes i samplu nifer o ysgolion
a cholegau Addysg Bellach (AB) ledled Cymru. Roedd y gwaith maes yn ymgysylltu â dysgwyr
ac athrawon drwy grwpiau ffocws (dysgwyr) a chyfweliadau (athrawon). Ffurfiwyd y sampl
mewn trafodaeth â Cymwysterau Cymru ac fe'i cynlluniwyd i gynnwys lleisiau dysgwyr ac
athrawon o amrywiaeth o ganolfannau ledled Cymru sy'n cyflwyno'r Fagloriaeth (trafodir y
fethodoleg yn adran 3).
Caiff canfyddiadau'r adolygiad desg, y grwpiau ffocws i ddysgwyr a'r cyfweliadau ag athrawon
eu dwyn ynghyd yn y Casgliadau ac Argymhellion ar ddiwedd yr adroddiad.
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2 Cefndir
Cyflwynwyd Bagloriaeth Cymru (y Fagloriaeth) am y tro cyntaf ym mis Medi 2003 ar ffurf
cynllun peilot ar gyfer dysgwyr Ôl-16 gyda'r bwriad o ddarparu cwricwlwm ehangach. Wedyn,
cyflwynwyd cynllun peilot ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 (CA4) ym mis Medi 2006. Ar ôl ei
chyflwyno'n raddol i ysgolion a cholegau AB, roedd ar gael i bob canolfan yng Nghymru o fis
Medi 2007. Fodd bynnag, tan 2011, roedd yn rhaid i ganolfannau wneud cais i Lywodraeth
Cymru am gymeradwyaeth i'w chynnig.
Yn 2011, comisiynodd Llywodraeth Cymru ‘Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i
19 oed yng Nghymru’, (Evans, 2012), a oedd yn cynnwys adolygiad o'r Fagloriaeth. Gwnaeth
yr adolygiad hwn gyfres o argymhellion am Fagloriaeth ‘ddiwygiedig a mwy trylwyr’ a allai
baratoi dysgwyr yng Nghymru ar gyfer cyflogadwyedd, astudiaethau pellach a dinasyddiaeth
gyfrifol. O ganlyniad i hynny, cyflwynwyd Bagloriaeth newydd i'w haddysgu gyntaf ym mis
Medi 2015 a oedd ar gael i bob ysgol a choleg AB yng Nghymru ei chynnig.
Arweiniodd Llywodraeth Cymru y gwaith o gynllunio'r cymhwyster newydd, ond CBAC oedd
yn gyfrifol am ddatblygu, cyflwyno a chefnogi'r Fagloriaeth. Y fersiwn gyfredol hon o'r
Fagloriaeth sydd dan sylw yn ein hadolygiad.
Pan gyflwynodd Llywodraeth Cymru y Fagloriaeth, cyhoeddodd bolisi y câi ei mabwysiadu'n
gyffredinol. Pennodd y polisi dargedau hefyd i ysgolion a cholegau AB gynyddu'n raddol gyfran
y dysgwyr sy'n sefyll y Fagloriaeth, gyda'r nod o sicrhau y byddai'r holl ddysgwyr cymwys yn
ei sefyll fel rhan o'u rhaglen astudio erbyn 2019/20. Yn 2018, bydd y Fagloriaeth hefyd yn dod
yn fesur perfformiad ysgolion ar gyfer CA4.

2.1 Bagloriaeth Cymru
Fframwaith sy'n cynnwys cyfuniad o gymwysterau yw'r Fagloriaeth, gan gynnwys y canlynol:
1. Tystysgrif Her Sgiliau (y Dystysgrif) – cymhwyster newydd sy'n seiliedig ar sgiliau sy'n
galluogi dysgwyr i feithrin sgiliau ar gyfer addysg, cyflogaeth a bywyd;
2. Cymwysterau TGAU mewn Cymraeg neu Saesneg Iaith, a Mathemateg neu FathemategRhifedd (neu'r Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol a/neu'r Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol o
gymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru, lle y bo hynny'n briodol);
3. Dewis o gymwysterau ategol o faint a lefel benodedig.
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Mae'r diagram isod yn dangos sut mae'r cymwysterau hyn yn ffurfio fframwaith y Fagloriaeth.
Ffigur 2.1: Trosolwg o gyfansoddiad y Fagloriaeth

Ceir pedair ffurf ar y Fagloriaeth, sydd ar gael ar lefelau 1, 2 a 31. Yn CA4, mae pob dysgwr yn
dilyn y Fagloriaeth Genedlaethol/Sylfaen sy'n cael ei hastudio dros gyfnod o ddwy flynedd.
Mae'r dysgwyr naill ai'n cael dyfarniad Sylfaen (lefel 1) neu Genedlaethol (lefel 2) yn seiliedig
ar eu graddau ar gyfer pob un o elfennau'r Fagloriaeth (h.y. y Dystysgrif, cymwysterau TGAU
mewn Cymraeg Iaith/Saesneg Iaith a Mathemateg/Mathemateg-Rhifedd, a chymwysterau
ategol eraill).
Caiff dysgwyr Ôl-16 eu cofrestru ar gyfer y Fagloriaeth Sylfaen, Cenedlaethol neu Uwch yn
dibynnu ar lefel eu prif raglen ddysgu (h.y. lefel 1, 2 neu 3). Ar gyfer dysgwyr Ôl-16, caiff y
Fagloriaeth Sylfaen a Chenedlaethol eu hastudio dros gyfnod o flwyddyn fel arfer, tra bo'r
Fagloriaeth Uwch yn cael ei hastudio dros gyfnod o ddwy flynedd. Mae tabl 1 yn dangos
trosolwg o bob ffurf ar y Fagloriaeth.
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Tabl 2.1: Trosolwg o bob ffurf ar y Fagloriaeth

Teitl y Fagloriaeth

Lefel

Cwrs
astudio

Caiff ei hastudio gan
ddysgwyr mewn:

Cyfeirir ati
fel a ganlyn
yn yr
adroddiad
hwn: 1
CA4

Cenedlaethol/Sylfaen Lefel
1 2 flynedd
(Cyfnod Allweddol 4) (Sylfaen)
a
Lefel
2
(Cenedlaethol)
Sylfaen (Ôl-16)
Lefel 1
blwyddyn

Ysgol ochr yn ochr â
chymwysterau TGAU
a/neu gymwysterau
galwedigaethol
Coleg AB ochr yn ochr â
chymwysterau lefel 1
eraill

Cenedlaethol
(Ôl-16)

Lefel 2

blwyddyn

Coleg AB ochr yn ochr â
chymwysterau lefel 2
eraill

Cenedlaethol
Ôl-16

Uwch

Lefel 3

2 flynedd

Chweched dosbarth neu
goleg AB ochr yn ochr â
chymwysterau lefel 3
eraill

Uwch

Sylfaen Ôl-16

2.2 Y Dystysgrif Her Sgiliau
Cymhwyster newydd sy'n seiliedig ar sgiliau yw'r Dystysgrif Her Sgiliau (y Dystysgrif). Ceir
pedwar cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau, sef un ar gyfer pob ffurf ar y Fagloriaeth. Mae gan
bob un o gymwysterau'r Dystysgrif yr un strwythur sy'n cynnwys pedair elfen:
1. Project Unigol

2. Her Menter a Chyflogadwyedd

3. Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

4. Her y Gymuned

Gyda'i gilydd, nod y pedair elfen yw galluogi dysgwyr i feithrin saith sgil sydd eu hangen ar
gyfer addysg, cyflogaeth a bywyd. Mae tabl 2.2 yn rhoi trosolwg o'r Dystysgrif.

1

Mae Lefel 1 yn cyfateb i raddau TGAU D-G, mae Lefel 2 yn cyfateb i raddau TGAU A*-C ac mae Lefel 3 yn cyfateb i Safon Uwch
neu gymwysterau cyfatebol
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Tabl 2.2: Trosolwg o strwythur y Dystysgrif a'i helfennau
Elfen o'r
Dystysgrif Her
Sgiliau
Project Unigol

Pwysoliad

Diben

50%

Meithrin sgiliau astudio ac
ymchwil annibynnol y dysgwyr

Her Menter a
Chyflogadwyedd

20%

Meithrin sgiliau a phriodoleddau
mentrus er mwyn gwella
cyflogadwyedd

Her
Dinasyddiaeth
Fyd-eang

15%

Meithrin gwybodaeth a
dealltwriaeth o faterion byd-eang
a ffyrdd priodol o ymateb iddynt

Her y Gymuned

15%

Nodi cyfleoedd yn y gymuned a
chymryd rhan ynddynt

Sgiliau a gaiff eu
meithrin a'u hasesu
Llythrennedd
Rhifedd
Llythrennedd digidol
Meddwl yn feirniadol a
datrys problemau
Cynllunio a threfnu
Creadigrwydd ac
arloesedd
Effeithiolrwydd personol
Y saith sgil hanfodol a
chyflogadwyedd yw'r
enw ar y rhain

2.2.1 Asesu'r Dystysgrif Her Sgiliau
Bydd gwaith y dysgwyr ar gyfer pob elfen o'r Dystysgrif yn cael ei farcio gan athrawon mewn
ysgolion a cholegau AB. Ar ôl safoni mewnol (proses o fewn canolfannau i gadarnhau bod pob
dysgwr yn cael ei asesu'n gywir, yn deg ac yn gyson â'r safon ofynnol), caiff sampl o'r gwaith
ei chymedroli gan CBAC.
Caiff pob elfen (h.y. y Project Unigol a'r Heriau) ei graddio'n unigol fel a ganlyn:
•
•

Lefelau Cenedlaethol a Sylfaen – Llwyddiant Sylfaen, Llwyddiant, Teilyngdod,
Rhagoriaeth
Uwch – Llwyddiant, Teilyngdod, Rhagoriaeth

2.2.2 Dyfarnu'r Dystysgrif Her Sgiliau
Mae'r Dystysgrif yn cyfateb o ran maint i gymhwyster TGAU (lefelau 1 a 2) neu Safon Uwch
(lefel 3). Er mwyn ennill y Dystysgrif, rhaid i ddysgwyr gyflawni pob un o'r pedair elfen. Caiff y
radd ar gyfer y cymhwyster ei chyfrifo drwy gronni'r sgoriau ar gyfer yr elfennau a rhoddir
gradd fel a ganlyn:
•
•
•

Sylfaen (lefel 1) – Llwyddiant* a Llwyddiant
Cenedlaethol (lefel 2) – A* i C
Uwch (lefel 3) – A* i E

Mae tabl 2.3 yn rhoi trosolwg o'r strwythur graddio ar gyfer y Dystysgrif.
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Tabl 2.3: Trosolwg o strwythur graddio'r Dystysgrif
Oriau Dysgu
dan
Lefel
Arweiniad
(ODA)
Tystysgrif Her Sgiliau Lefel
1 120
Genedlaethol/Sylfaen
(Sylfaen) a 2
(Cenedlaethol)
Teitl y Dystysgrif Her
Sgiliau

Tystysgrif Her
Sylfaen (Ôl-16)

Cyfeirir ati fel a
ganlyn yn yr
adroddiad hwn

Graddfa
raddio

Llwyddiant*
Tystysgrif CA4
neu Lwyddiant
(Sylfaen)
A* i C
(Cenedlaethol)

Sgiliau Lefel 1

120

Llwyddiant*
neu Lwyddiant

Tystysgrif
Sylfaen Ôl-16

Tystysgrif Her Sgiliau Lefel 2
Genedlaethol (Ôl-16)

120

A* i C

Tystysgrif
Uwch

360

A* i E

Tystysgrif
Genedlaethol
Ôl-16
Tystysgrif Uwch

Her

Sgiliau Lefel 3

2.2.3 Dyfarnu Bagloriaeth Cymru
Bydd dysgwr yn ennill y Fagloriaeth drwy ennill y cyfuniad gofynnol o gymwysterau, fel y
dangosir yn nhabl 2.4.
Tabl 2.4: Y cyfuniad o gymwysterau sydd ei angen i ennill y Fagloriaeth
Y
Dyfernir
Fagloriaeth i
ddysgwr
Sylfaen
CA4
Lefel 1
neu
Ôl-16

2
3

Cymwysterau iaith

Cymwysterau
mathemateg

TGAU Saesneg Iaith
(A* - G)
neu
TGAU Cymraeg Iaith
(A* - G)
neu
Sgiliau Hanfodol
Cymru –
Cyfathrebu 2 – Ôl-16
yn unig
(Llwyddiant)

TGAU Mathemateg
(A* - G)
neu
TGAU MathemategRhifedd
(A* - G)
neu
Sgiliau Hanfodol
Cymru – Cymhwyso
Rhif 3 – Ôl-16 yn unig
(Llwyddiant)

Cymwysterau eraill
Tri chymhwyster
TGAU arall
(Yn CA4, gall hyd at
ddau o'r rhain fod yn
gymwysterau
cyfatebol.
Ar lefel Ôl-16, gall y
rhain fod yn
gymwysterau
cyfatebol)

Sgiliau Hanfodol Cymru – Cyfathrebu – Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol o gymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru
Sgiliau Hanfodol Cymru – Cymhwyso Rhif – Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol o gymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru
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Y
Fagloriaeth

Dyfernir i
ddysgwr

Cenedlaethol CA4
Lefel 2
neu
Ôl-16

Uwch
Lefel 3

Ôl-16

Cymwysterau
iaith

Cymwysterau
mathemateg

TGAU Saesneg
Iaith
(A* - C)
neu
TGAU Cymraeg
Iaith
(A* - C)
neu
Sgiliau Hanfodol
Cymru –
Cyfathrebu – Ôl16 yn unig
(Llwyddiant)
TGAU Saesneg
Iaith
(A* - C)
neu
TGAU Cymraeg
Iaith
(A* - C)

TGAU Mathemateg
(A* - C)
neu
TGAU MathemategRhifedd
(A* - C)
neu
Sgiliau Hanfodol
Cymru – Cymhwyso
Rhif – Ôl-16 yn unig
(Llwyddiant)

Tri chymhwyster
TGAU arall
(Yn CA4, gall hyd at
ddau o'r rhain fod yn
gymwysterau
cyfatebol.
Ar lefel Ôl-16, gall y
rhain fod yn
gymwysterau
cyfatebol)

TGAU Mathemateg
(A* - C)
neu
TGAU MathemategRhifedd
(A* - C)

Dau gymhwyster
Safon Uwch neu
gymwysterau
cyfatebol
(Mae'n rhaid
bodloni'r gofyniad
hwn drwy ennill
uchafswm o dri
chymhwyster ar
wahân)

Cymwysterau eraill

Caiff y Fagloriaeth ei graddio ar sail llwyddo neu fethu, a chaiff ei dyfarnu ar dair lefel:
1. Bagloriaeth Cymru Sylfaen (lefel 1), a ddyfernir i ddysgwyr CA4 neu Ôl-16
2. Bagloriaeth Cymru Genedlaethol (lefel 2), a ddyfernir i ddysgwyr CA4 neu Ôl-16
3. Bagloriaeth Cymru Uwch (lefel 3), a ddyfernir i ddysgwyr Ôl-16 yn unig.
Os na fydd dysgwr yn ennill yr holl gymwysterau sydd eu hangen i ennill y Fagloriaeth ond ei
fod yn ennill y Dystysgrif, yna gellir dyfarnu'r Dystysgrif o hyd.
Dyfarnwyd y Dystysgrif Sylfaen Ôl-16 a Chenedlaethol Ôl-16 a'r Fagloriaeth am y tro cyntaf yn
ystod haf 2016. Dyfarnwyd y Dystysgrif CA4 ac Uwch a'r Fagloriaeth am y tro cyntaf yn ystod
haf 2017.
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2.3 Adolygiad o'r broses o gyflwyno’r Fagloriaeth Cymru
newydd o fis Medi 2015
Ym mis Mawrth 2016, cyhoeddodd Cymwysterau Cymru adroddiad ar ei Adolygiad o'r broses
o gyflwyno'r Fagloriaeth Cymru newydd o fis Medi 2015, a oedd yn ymchwilio i rai o'r materion
a godwyd yn ystod camau cychwynnol y broses o'i chyflwyno. Arweiniodd hyn at gwestiynau
am y canlynol:
•
•
•
•

Maint y Dystysgrif a pha mor hydrin ydyw;
Y posibilrwydd o ddyblygu dysgu ar lefelau gwahanol y Fagloriaeth;
P'un a ddylai'r Fagloriaeth ganolbwyntio ar y Dystysgrif yn unig, yn hytrach nag ar set
ehangach o gymwysterau ategol;
Y gofyniad i holl elfennau'r Fagloriaeth gael eu hastudio ar yr un lefel.

Ar sail ei adolygiad cychwynnol, daeth Cymwysterau Cymru i'r casgliad y dylid cynnal
adolygiad o fodel asesu a strwythur y Dystysgrif a'i lle o fewn y Fagloriaeth. Cyfeirir at yr
adolygiad hwn fel yr ‘adolygiad cychwynnol’ yn yr adroddiad hwn.
Yn ei adolygiad cychwynnol, gwnaeth Cymwysterau Cymru hefyd archwilio ystod o faterion
sy'n gysylltiedig â'r broses gychwynnol o gyflwyno'r manylebau newydd ar gyfer y Fagloriaeth.
Ymhlith y rhain roedd hyfforddiant i staff, argaeledd adnoddau ategol a deunydd enghreifftiol
a rheoli e-bortffolios.
Nid yw'r gwaith ymchwil a dadansoddi yn yr adolygiad hwn yn ymdrin â'r materion hyn am eu
bod yn gysylltiedig â materion trefnu cychwynnol a rheoli newid. Mae'r adolygiad hwn yn
canolbwyntio ar gynllun a model asesu'r Dystysgrif a'i lle o fewn y Fagloriaeth.
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3 Methodoleg
Mae'r adran hon yn amlinellu methodoleg y project, cynllun y gwaith maes a'r protocolau
casglu data ar gyfer yr adolygiad. Rhoddir gwybodaeth fwy technegol yn Atodiad 5 i'r
adroddiad hwn. Daeth y dystiolaeth a'r data a gasglwyd ar gyfer yr adolygiad hwn o ddwy
ffynhonnell wahanol ond rhyng-gysylltiedig, sef:
•
•

Adolygiad desg o dystiolaeth mewn perthynas â chynllun a model asesu'r Dystysgrif Her
Sgiliau (y Dystysgrif), gan gynnwys ei lle o fewn fframwaith Bagloriaeth Cymru (y
Fagloriaeth)
Gwaith maes yn cynnwys grwpiau ffocws gyda dysgwyr a chyfweliadau ag athrawon a
phobl eraill sy'n ymwneud â'r gwaith o gyflwyno'r Dystysgrif.

3.1 Yr adolygiad desg
Mae adran 4 o'r adroddiad hwn yn cynnwys dadansoddiad o'r dogfennau sy'n nodi nodau a
gofynion y Fagloriaeth a'r Dystysgrif a gyflwynwyd ym mis Medi 2015. Mae'n archwilio cynllun
y Dystysgrif a'i lle o fewn y Fagloriaeth, yn ogystal â chynllun a model asesu'r Dystysgrif. Roedd
y dadansoddiad yn cynnwys yr holl ddeunyddiau crai sy'n cefnogi'r gwaith o gyflwyno'r
Dystysgrif, gan gynnwys: manylebau rhaglenni, llawlyfrau cyflwyno, egwyddorion cynllunio, y
llawlyfr gweinyddu a'r cod ymarfer. Nid oedd yn cynnwys deunyddiau a luniwyd yn lleol gan
ysgolion, consortia addysg rhanbarthol na sefydliadau annibynnol eraill. Mae rhestr o'r holl
ddogfennau a ddefnyddiwyd wedi'i chynnwys yn Atodiad 1.
Ategwyd yr adolygiad o ddogfennau gan gyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys
awduron adolygiad cychwynnol Cymwysterau Cymru (2016) o'r broses o gyflwyno'r Dystysgrif
a'r Fagloriaeth, ac uwch reolwyr CBAC. Nid yw'r cyfweliadau hyn, ar eu pen eu hunain, yn rhan
o'r sail dystiolaeth yn yr adroddiad hwn (ac felly nid adroddir yn uniongyrchol arnynt) ond
maent wedi rhoi safbwynt ar ganfyddiadau cychwynnol yr adolygiad desg ac wedi rhoi'r
canfyddiadau hynny mewn cyd-destun. Yr hyn a geir yn adran 4 yw barn yr awdur yn seiliedig
ar yr adolygiad manwl hwn o ddogfennaeth a'i harbenigedd ym maes cymwysterau ac asesu.
Wrth adolygu cynllun a model asesu'r Dystysgrif a'i lle o fewn y Fagloriaeth, roedd y
dadansoddiad o ddogfennau'n mynd i'r afael â chwestiynau ymchwil lefel uchel mewn pum
maes a nodwyd gan Cymwysterau Cymru. Y pum maes a ddefnyddiwyd i strwythuro'r
dadansoddiad yw:
•
•
•
•
•

Diben
Cynllun/strwythur
Cynnwys
Asesu
Graddio a dyfarnu
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Roedd y dadansoddiad yn seiliedig ar egwyddorion ‘cysondeb adeiladol’ yn y broses o
gynllunio modelau cwricwlwm effeithiol. Mae cysondeb adeiladol yn ystyried i ba raddau y
mae gan dair colofn unrhyw gynllun dysgu – y cwricwlwm, yr addysgeg a'r asesu –
gydberthynas gydlynol â'i gilydd (Biggs, 2003). Mae cysondeb rhwng y gwahanol elfennau yn
helpu i sicrhau bod deilliannau dysgwyr yn ddilys o ran dibenion cyffredinol rhaglen astudio.
Mae cysondeb o'r fath yn sicrhau bod dibenion y rhaglen wrth wraidd y gwerthusiad ac yna'n
ystyried pa mor effeithiol yw elfennau'r rhaglen o ran cyflawni'r dibenion hynny. Felly, mae'r
gwerthusiad o'r Dystysgrif a'r Fagloriaeth yn archwilio'r gydberthynas rhwng y nodau dysgu
bwriadedig a chynllun y cwricwlwm a'r model asesu a ddatblygwyd.

3.2 Ymgysylltu â dysgwyr ac athrawon
Cynlluniwyd y fethodoleg a fabwysiadwyd ar gyfer yr agwedd ar yr adolygiad sy'n ymwneud
ag ymgysylltu â dysgwyr ac athrawon i gasglu barn dysgwyr ac athrawon am eu profiadau o'r
Dystysgrif. Dewiswyd grwpiau ffocws bach â rhwng chwech a deg dysgwr ynddynt fel y
llwyfan priodol ar gyfer ymgysylltu â dysgwyr fel bod modd rhyngweithio a myfyrio mewn
sefyllfa nad yw'n codi ofn arnynt. Hefyd, roedd grwpiau ffocws yn galluogi'r dysgwyr i adeiladu
ar sylwadau a wnaed gan ddysgwyr eraill. Mae rhagor o wybodaeth am y grwpiau ffocws i'w
gweld yn yr atodiad technegol i'r adroddiad hwn, gan gynnwys manylion y gwaith casglu data,
protocolau gwaith maes, codio a dadansoddi.
Roedd y gwaith maes yn ymgysylltu ag athrawon mewn cyfweliadau cymheiriaid lledstrwythuredig un i un (h.y. mae gan y cyfwelydd wybodaeth fanwl a phrofiad o fyd addysg yng
Nghymru). Roedd y dull gweithredu hwn yn sicrhau bod cymaint o gyfle â phosibl i fyfyrio ac
roedd yn ystyried y profiad o gyflwyno'r Dystysgrif mewn sefyllfa gyfrinachol a dibynadwy.
Roedd y dull hwn hefyd yn sicrhau y gellir cael eglurhad o ran dehongli ymatebion er lles
cywirdeb, drwy ofyn cwestiynau yn ystod y cyfweliad a gwirio nodiadau maes dilynol. Er bod
y cyfweleion yn ymwybodol bod yr adolygiad wedi cael ei gomisiynu gan Cymwysterau Cymru
ac y gall hynny fod wedi dylanwadu ar eu hymatebion o bosibl, sicrhawyd bod effaith bosibl
hyn mor fach â phosibl drwy gyflogi ymchwilydd annibynnol i gynnal y cyfweliadau.

3.2.1 Ffrâm samplu
Er mwyn sicrhau sampl gytbwys o ysgolion o fewn gallu'r adolygiad o ran adnoddau, dewiswyd
25 o ganolfannau ledled Cymru. Roedd y ffrâm samplu'n cynnwys y ffiniau canlynol:
•
•
•
•
•
•

Consortia addysg rhanbarthol
Cyfrwng iaith
Trefol/gwledig 4
Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim (a ddefnyddir fel mesur procsi ar gyfer
amddifadedd)
Maint yr ysgol
Ystod oedran y dysgwyr

At ddibenion samplu, gwnaethom ddefnyddio'r diffiniadau o ‘trefol’ a ‘gwledig’ a ddefnyddir gan Adran
Cymunedau a Llywodraeth Leol Llywodraeth y DU, yn seiliedig ar ddosbarthiad Ardaloedd Cynnyrch gan y
Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).
4
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• Categori'r ysgol
Dewiswyd o leiaf bedair ysgol o bob un o'r pedwar Consortiwm Addysg Rhanbarthol, yr oedd
o leiaf un ohonynt wedi'i lleoli mewn ardal wledig. Yn ogystal â'r 16 o ysgolion hynny,
samplwyd pum ysgol cyfrwng Cymraeg ychwanegol, gydag o leiaf un o bob un o'r pedwar
Consortiwm Addysg Rhanbarthol. Cafodd pedwar coleg AB eu cynnwys yn yr ymchwil hefyd.
Ni ddefnyddiwyd unrhyw haenu ffurfiol ar gyfer y sampl o golegau AB, ond gwnaed ymdrech
i sicrhau amrywiaeth ddaearyddol a rhanbarthol. Roedd y safleoedd ymchwil wedi'u
dosbarthu ledled yr ardaloedd daearyddol a gwmpesir gan y pedwar Consortiwm Addysg
Rhanbarthol: 12 yn CCD, 9 yn GCA, 15 yn ERW ac 11 yn GwE 5. Trefnwyd cyfanswm o 47 o
grwpiau ffocws ar draws y 25 o safleoedd ymchwil.
Cynhaliwyd y grwpiau ffocws gyda dysgwyr sy'n astudio cymhwyster y Dystysgrif yn y sampl
o ysgolion a cholegau AB a ddisgrifir uchod. Yma, cynrychiolwyd dysgwyr sy'n astudio pob
ffurf ar y Dystysgrif. Roedd y grwpiau ffocws ar gyfer dysgwyr sy'n astudio naill ai'r Dystysgrif
CA4 neu'r Dystysgrif Uwch ond yn cynnwys dysgwyr sy'n astudio'r un ffurf ar y cymhwyster.
Fodd bynnag, oherwydd logisteg, byddai dysgwyr sy'n astudio naill ai'r Dystysgrif Sylfaen Ôl16 neu'r Dystysgrif Genedlaethol Ôl-16 yn aml yn cael eu cyfuno yn y grwpiau ffocws.
Cynhaliwyd 19 o grwpiau ffocws gyda dysgwyr sy'n astudio'r Dystysgrif CA4, 6 gyda dysgwyr
sy'n astudio'r Dystysgrif Genedlaethol Ôl-16 a'r Dystysgrif Sylfaen Ôl-16, a 22 gyda dysgwyr
sy'n astudio'r Dystysgrif Uwch.
Cynhaliwyd cyfweliadau ag athrawon, darlithwyr a chydgysylltwyr Bagloriaeth Cymru yn yr un
safleoedd ymchwil â'r grwpiau ffocws fel bod modd i ymatebion gan ddysgwyr ac athrawon
gael eu ‘cysoni'n hewristig’ 6. Cynhaliwyd cyfanswm o 26 o gyfweliadau â staff cyflwyno. Roedd
rhai o'r bobl a gyfwelwyd yn Gydgysylltwyr Bagloriaeth Cymru, ond roedd eraill yn gymharol
newydd i'r gwaith o gyflwyno'r Dystysgrif. Cynhaliwyd pedwar cyfweliad drwy gyfrwng y
Gymraeg, un yn ddwyieithog a'r 21 arall yn Saesneg.

3.3 Confensiynau adrodd
Mae'r ffordd yr adroddir ar y data ansoddol a gasglwyd o'r grwpiau ffocws i ddysgwyr a'r
cyfweliadau ag athrawon yn ceisio sicrhau cymaint o lais â phosibl i'r cyfranogwyr a chyn lleied
â phosibl o sylwadau golygyddol goddrychol.
Drwy gydol yr adroddiad, defnyddir tri therm ymchwil safonol i ddangos pa mor aml y
trafodwyd pwnc neu thema a ph'un a oedd y drafodaeth honno'n gadarnhaol neu'n negyddol.
Mae'r cyfranogwyr yn y grwpiau ffocws a'r cyfweliadau'n cynrychioli sampl o ddysgwyr ac
athrawon o amrywiaeth o leoliadau. O ganlyniad i hynny, mae'r adroddiad yn ofalus ynglŷn â
chyffredinoli'r canfyddiadau i gohort ehangach ac, felly, mae'n osgoi defnyddio gwerthoedd
rhifol i ddangos cryfder thema. Yn hytrach na hynny, defnyddir terminoleg berthynol fel isel,
canolig, uchel neu dim, prin, rhai a llawer. Termau hewristig (‘synnwyr y fawd’) yw'r rhain ac
nid categorïau wedi'u diffinio o ran nifer. Defnyddiwyd y termau hyn yn gyson drwy gydol yr
adroddiad, fel y diffinnir yn nhabl 3.1.
I gael esboniad o ble mae'r consortia hyn wedi'u lleoli, gweler y rhestr o fyrfoddau ar dudalen 3.
Hynny yw, mae gennym gymaroldeb ar gyfer y ganolfan ddysgu, ond nid yw hynny o reidrwydd yn golygu bod
unrhyw ddysgwyr a gymerodd ran mewn grwpiau ffocws yn cael eu haddysgu gan yr aelod penodol o staff a
gyfwelwyd, ac ni ddylid ei ddarllen felly na gwneud unrhyw gysylltiadau achosol.

5
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Tabl 3.1: Termau allweddol a ddefnyddir yn yr adroddiad
Term
Amlder (isel, canolig,
uchel)
Dwysedd (isel, canolig,
uchel)
Cyfeirioldeb
(cadarnhaol/negyddol)

Ystyr
Faint o weithiau y soniwyd am
thema, eitem neu ymadrodd
penodol o fewn pob grŵp
ffocws.
Faint o weithiau y soniwyd am
thema, eitem neu ymadrodd
penodol gan un cyfranogwr o
fewn pob grŵp ffocws.
P'un a oedd cydbwysedd y sôn
(amlder a dwysedd) yn
gadarnhaol neu'n negyddol

Enghraifft
“roedd amlder trafodaeth
ynglŷn â'r Dystysgrif â'r teulu
yn isel”
“roedd dwysedd trafodaeth
â'r teulu yn isel”
“roedd cyfeirioldeb trafodaeth
â'r teulu yn eithaf cadarnhaol”

Hefyd, mae'r dadansoddiad o'r trawsgrifiadau o'r grwpiau ffocws yn gwahaniaethu rhwng
dyfyniadau, dyfyniadau uniongyrchol ac aralleiriadau. Fel y trafodwyd uchod, dyfyniadau yw'r
darnau o destun o drawsgrifiadau'r grwpiau ffocws y mae codau wedi cael eu cymhwyso atynt
yn unol â'n cynllun codio. Gellir priodoli dyfyniadau uniongyrchol i unigolion ac fe'u rhoddir
mewn dyfynodau (“”) yn yr adroddiad. O ystyried bod y grwpiau ffocws yn cynnwys rhwng
chwech a deg dysgwr ac, mewn sawl achos, y cafwyd trafodaeth gyffredinol neu nifer o
unigolion yn siarad ar unwaith, roedd angen aralleirio'r drafodaeth honno yn y trawsgrifiad o
bryd i'w gilydd, ac felly yn y codio a'r adroddiad hefyd. Bydd eitemau wedi'u haralleirio yn
ymddangos mewn llythrennau italig yng nghorff y testun ond ni fyddant mewn dyfynodau.
(Mae'r fformat ar gyfer dyfyniadau uniongyrchol ac aralleiriadau hefyd yn berthnasol i'r
cyfweliadau ag athrawon). Mae pob dyfyniad ac aralleiriad a wnaed yn Saesneg wedi'i
gyfieithu i'r Gymraeg yn y ddogfen hon.
Yn olaf, cydnabyddir bod y data o'r grwpiau ffocws a'r cyfweliadau yn cynrychioli profiadau a
chanfyddiadau goddrychol y rhai a gymerodd ran yn yr ymchwil. Mewn achosion penodol,
teimlid y byddai'n ddefnyddiol cynnwys datganiadau a all ymgorffori priodoliad achosol
canfyddedig 7, gan gydnabod nad oes modd i ddilysu'r achosiaeth wirioneddol, nac olrhain y
cysylltiad rhwng yr elfennau achosol. Yn yr achosion hyn, nodir yn glir mai datganiadau o
ganfyddiad ydynt ac mae'r adroddiad yn ymatal rhag gwneud sylwadau ar gywirdeb y
cysylltiadau achosol hynny.

7

Er enghraifft, “mae'n anodd cael tîm sefydlog oherwydd pwysau ariannol”
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4 Adolygiad desg
4.1 Trosolwg
Mae'r adran hon o'r adroddiad yn cynnwys dadansoddiad o'r dogfennau sy'n nodi nodau a
gofynion fframwaith Bagloriaeth Cymru (y Fagloriaeth) a'r Dystysgrif Her Sgiliau (y Dystysgrif).
Roedd y dadansoddiad yn archwilio'r ‘uwchgynllun’ 8 ar gyfer fframwaith y Fagloriaeth, yn
ogystal â'r trefniadau manwl ar gyfer cyflwyno'r Dystysgrif. Mae diben cyffredinol fframwaith
y Fagloriaeth a'r Dystysgrif sy'n rhan ohoni yn seiliedig ar egwyddorion canmoladwy. Mae'r
rhain yn adeiladu ar yr argymhellion a nodwyd yn yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl
ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru (Evans, 2012). Nod y Fagloriaeth yw sicrhau bod pob dysgwr
CA4 ac Ôl-16 yn gallu cael gafael ar gwricwlwm a all roi sgiliau, profiadau perthnasol a
chymwysterau iddynt i'w paratoi ar gyfer bod yn ddinasyddion ymgysylltiedig sy'n gallu
astudio'n annibynnol ac sy'n barod ar gyfer y gweithle.
Mae llawer o nodweddion cynllun y Dystysgrif yn ategu'r egwyddorion hyn. Mae'r Heriau a'r
Project Unigol yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr feithrin sgiliau hynod berthnasol o fewn cyddestunau go iawn sy'n berthnasol i'w hanghenion o ran astudio a chyflogaeth yn y dyfodol.
Mae hyn yn annog dysgwyr i ymgysylltu â'r gymuned a rhanddeiliaid sy'n gyflogwyr a cheir
ffocws cyson ar ddysgu annibynnol. Mae'r rhain yn nodweddion cadarnhaol ar y Dystysgrif.
Fodd bynnag, mae gwendid yn y cynllun presennol. Mae'n rhy gymhleth. Ymddengys
anghysondebau achlysurol yn yr hyn sy'n ofynnol gan y gwahanol ffurfiau ar y Dystysgrif. Mae
llawer o'r rhain yn deillio o'r angen i gynnig pedair fersiwn debyg iawn o'r Dystysgrif (CA4,
Sylfaen Ôl-16, Cenedlaethol Ôl-16 ac Uwch), sydd wedi arwain at rywfaint o ailadrodd a all
beri dryswch. Ceir rhywfaint o ddiffyg cysondeb rhwng y deilliannau dysgu, y dulliau asesu a'r
meini prawf asesu o fewn pob Tystysgrif unigol, ac o fewn pob un ohonynt hefyd. O ganlyniad
i hynny, nid yw'r cynnwys na'r trefniadau asesu yn hawdd i'w deall.
Nododd y dadansoddiad ddwy her sylfaenol sy'n effeithio ar gydlyniad cyffredinol y Dystysgrif.
Mae'r ddau fater yn adlewyrchu'r her sylweddol sy'n gysylltiedig â chynllunio ar gyfer asesu
sgiliau ar raddfa genedlaethol a thrwy gwricwlwm sy'n seiliedig ar brofiadau dysgu o'r byd go
iawn. Amlinellir yr heriau sylfaenol hyn isod er mwyn esbonio'r rhesymau dros lawer o'r
pwyntiau a nodwyd yn ein dadansoddiad.

4.1.1 Cynllunio ar gyfer meithrin ac asesu sgiliau drwy brofiadau ‘dysgu o'r byd
go iawn’
Mae'r Dystysgrif yn mynd i'r afael â nod pwysig a heriol – meithrin ac asesu dysgu ‘o'r byd go
iawn’. Cynlluniwyd y Dystysgrif i gael ei chyflwyno ochr yn ochr â chwricwlwm ehangach
Hynny yw, y gydberthynas rhwng elfennau unigol system, sef fframwaith y Fagloriaeth yn yr achos hwn, gan
gwmpasu'r pedair ffurf ar y Fagloriaeth a'r cymwysterau sy'n cyfrannu at bob un ohonynt.
8
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gyda'r bwriad o sicrhau y byddai dysgwyr yn meithrin y saith sgil hanfodol a chyflogadwyedd
ym mhob un o feysydd eu hastudiaethau. Wedyn, byddai'r sgiliau hyn yn cael eu hasesu drwy
elfennau'r Dystysgrif. Mae asesiad o'r fath yn anodd ei reoli ac mae angen cydgysylltu'r
cwricwlwm yn helaeth o fewn canolfannau, ac mae'n bosibl bod rhai heb sylweddoli maint y
dasg. Nid oes unrhyw wybodaeth fanwl am hyn yn y ddogfennaeth a adolygwyd.
Mae pob ffurf ar y Dystysgrif yn cynnig amlinelliad cyffredinol o gynnwys dangosol a meini
prawf asesu ar gyfer y tair Her a'r Project Unigol. Mae'r rhain yn cynnwys llawer o feysydd
datblygu sgiliau sy'n gorgyffwrdd. O safbwynt cadarnhaol, mae hyn yn adlewyrchu pa mor
gymhleth yw profiad o'r byd go iawn lle y gall sgiliau datrys problemau, llythrennedd digidol
a rhifedd ryngberthyn yn gyson, er enghraifft. Gellir cymhwyso pob un o'r sgiliau hyn at
amrywiaeth eang o gyd-destunau o'r byd go iawn. Felly, bwriedir i bob un o elfennau'r
Dystysgrif asesu is-set ragnodedig o'r saith sgil hanfodol a chyflogadwyedd (gweler tabl 3.1).
Fodd bynnag, nid yw'r manylebau ar gyfer cymwysterau'r Dystysgrif na'r dogfennau ategol
eraill yn cynnig sail resymegol dros y gydberthynas rhwng y sgiliau sy'n debygol o gael eu
meithrin ym mhob elfen, nac ychwaith y sgiliau a gaiff eu hasesu ynddi. Nid yw'r ffordd y mae
sgiliau wedi cael eu dyrannu i'r elfennau hyn o fewn y Dystysgrif yn adlewyrchu'r cyfleoedd i
adnabod y sgiliau sy'n cael eu meithrin. Nid yw'r holl sgiliau y mae'n fwyaf amlwg eu bod yn
cael eu meithrin o fewn rhai Heriau yn cael eu hasesu. Er enghraifft, nid yw sgiliau cynllunio a
threfnu wedi'u cynnwys yn yr Her Menter a Chyflogadwyedd ar unrhyw lefel.
Ond eto mae'r Her yn gofyn i ddysgwyr ddatblygu a chyflwyno cynnig busnes, a rhoi
cyflwyniad gerbron panel. Mae hon yn dasg heriol sy'n cynnig cyfleoedd helaeth i ddysgwyr
ddangos sgiliau cynllunio a threfnu a fyddai'n hanfodol yng nghyd-destun y byd go iawn. Yn
sicr, bron, bydd sgiliau datrys problemau'n cael eu dangos wrth gwblhau'r Her Menter a
Chyflogadwyedd a Her y Gymuned ond dim ond i'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang y maent
wedi'u dyrannu i'w hasesu.
Felly, dim ond cysondeb adeiladol rhannol sydd rhwng y sgiliau sydd wedi'u dewis i gael eu
hasesu yn yr Heriau a'r cynnwys. Mae rhywfaint o werth i'r bwriad sy'n sail i'r cynllun, sef
sicrhau ehangder profiadau'r cwricwlwm a'i gwneud yn bosibl rheoli asesiadau drwy
ganolbwyntio ar ychydig o sgiliau penodol ym mhob elfen. Fodd bynnag, ceir anawsterau gyda
dull o'r fath. Nid yw'n sicrhau cysondeb adeiladol ac mae hyn, yn ei dro, yn creu
aneffeithlonrwydd yn y gwaith o feithrin ac asesu'r saith sgil hanfodol a chyflogadwyedd.
Mewn geiriau eraill, rhaid i ddysgwr ddefnyddio mwy o sgiliau i gwblhau'r tasgau ar gyfer pob
elfen nag a gaiff eu hasesu na'u gwobrwyo.
O fewn un ffurf ar y Dystysgrif, ceir perygl o ddyblygu heb unrhyw ddilyniant o ran sgiliau.
Byddai cysoni adeiladol yn sicrhau bod y deilliannau dysgu a ddymunir (y sgiliau) i'w hasesu
yn cael eu nodi a wedyn bod yr Heriau'n cael eu cynllunio mewn ffordd sy'n cynnig cymaint â
phosibl o gyfleoedd dysgu dwys, go iawn i feithrin y sgiliau hynny. Yn sicr, mae'r Heriau'n
cynnig cyfleoedd i feithrin ystod eang o sgiliau.
Er enghraifft, un o'r deilliannau dysgu yn yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang (lefel Genedlaethol
Ôl-16) yw ‘Deall y materion sy'n gysylltiedig â Her Dinasyddiaeth Fyd-eang’. Mae hyn yn ei
gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o fater byd-eang, sydd
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i'w weld yn y maen prawf asesu heriol: ‘Ystyriaeth fanwl ac effeithiol o ffactorau gwleidyddol,
economaidd, cymdeithasol, technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol perthnasol’. Felly,
byddai ‘ystyriaeth’ o'r fath ffactorau soffistigedig yn golygu bod angen defnyddio ystod o
sgiliau gan gyfeirio at ffynonellau a dangos gwaith meddwl yn feirniadol. Mae'r dull hwn yn
ddymunol o ran sicrhau dealltwriaeth gytbwys o'r ‘materion sy'n gysylltiedig’ yn seiliedig ar
nodi hygrededd a dichonoldeb ffynonellau o ran rhoi gwybodaeth ddibynadwy yn y cyddestun hwn. Ond eto ni cheir gofyniad penodol i asesu unrhyw rai o'r saith sgil hanfodol a
chyflogadwyedd fel rhan o'r maen prawf hwn.
Fodd bynnag, gwelir bod un maen prawf perthnasol wedi'i ddyrannu i ddeilliant dysgu
gwahanol, sef ‘meddwl yn feirniadol a datrys problemau’. Y maen prawf yw ‘Ystyriaeth fanwl
ac effeithiol o hygrededd ffynonellau’. Nid yw'n syndod bod rhai o'r sgiliau a'r meini prawf a
allai gefnogi ystod o ddeilliannau dysgu ar gyfer yr un Her yn gorgyffwrdd. Y broblem yw'r
tensiwn rhwng meithrin y sgiliau mewn ffordd integredig yn y byd go iawn a'r cyfyngiadau
sy'n gysylltiedig â'u hasesu o dan ddeilliannau dysgu ar wahân. Nid oes ‘ffit orau’ yn amlwg
bob amser. Mae'r problemau hyn yn adlewyrchu pa mor anodd yw cynllunio ar gyfer asesu
sgiliau hynod gymhleth o fewn yr un Her, yn ogystal ag ym mhob un o'r pedair elfen ar wahân
o fewn y Dystysgrif sydd i gyd yn ceisio cyflawni'r un nodau cyffredinol.
Gallai dull gweithredu amgen gynllunio ar gyfer cynnig cyfleoedd cyfoethog i ddysgwyr
feithrin sgiliau fel rhan o dasgau go iawn. Mae'n bosibl rhagweld dysgu cymhleth, amlweddog
sy'n seiliedig ar brojectau lle mae'r cyfranogwyr yn defnyddio sawl set sgiliau at ddibenion
gwirioneddol. Gellir dangos sgiliau mewn portffolio i'w asesu. Gallai fod yn werth rhoi
ystyriaeth bellach i ddull portffolio, sef nodwedd a ddaeth i ben pan gafodd y Fagloriaeth
flaenorol ei diwygio. Fodd bynnag, byddai angen ei atgyfnerthu a chynnal proses sicrhau
ansawdd gadarn er mwyn sicrhau ei fod yn ddibynadwy yng nghyd-destun cymhwyster
cenedlaethol gan barhau i fod yn ddilys ac yn hawdd ei drin ar yr un pryd. Mae dulliau o'r fath
yn soffistigedig ac yn golygu bod angen datblygu staff i gynnig cyfleoedd dysgu priodol a
hyfforddiant ar asesu.
4.1.4 Gwybodaeth arbenigol neu generig
Ymddengys fod y Dystysgrif wedi'i chynllunio ar gyfer ystod eang o athrawon sydd am addysgu
ac asesu heb arbenigedd mewn meithrin sgiliau ar wahân. Mae hyn o ganlyniad i anghenraid
am nad yw'n faes cwricwlwm sy'n bodoli mewn addysg gychwynnol i athrawon. Yn hytrach,
gall athrawon sydd â llawer o ymroddiad ac sy'n gallu addasu o ran trosglwyddo eu
gwybodaeth arbenigol a'u profiad i ofynion y Dystysgrif ei haddysgu.
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Nid oes digon o arweiniad cwricwlwm manwl yn y ddogfennaeth a adolygwyd ynglŷn â
nodweddion dysgu a dilyniant yn y saith sgil hanfodol a chyflogadwyedd. Nid yw hyn yn
anarferol mewn manylebau rhaglenni; Fodd bynnag, o ystyried bod y Dystysgrif yn
gymhwyster newydd ac arloesol sy'n ei gwneud yn ofynnol i athrawon addysgu ac asesu
sgiliau yn hytrach na gwybodaeth, byddai mwy o arweiniad yn fuddiol i'w cefnogi. Mae
adnoddau ychwanegol ar gael o ffynonellau eraill, ond byddai archwilio'r amrywiaeth o
adnoddau o'r fath y tu hwnt i gwmpas yr adolygiad hwn 9.
Mae'r sgiliau'n cynnwys elfennau heriol iawn ond ymddengys fod y dull asesu'n seiliedig ar
‘synnwyr cyffredin’. Ceir dull asesu atomyddol sy'n addas ar gyfer ‘ticio blychau’ ac sy'n rhoi'r
argraff nad oes angen gwybodaeth arbenigol ar athrawon i allu asesu'r sgiliau hyn. Cyflwynir
nodau dysgu cymhleth iawn i'w haddysgu a'u hasesu heb ddiffiniad digonol o'u hamrywiol
nodweddion a chymwysiadau. Ar y cyfan, nid yw cynllun yr Heriau'n ddigon trylwyr o ran
helpu i feithrin sgiliau penodol. Trafodir y materion hyn yn fanwl mewn adrannau
diweddarach.
Un anhawster wrth gynllunio ar gyfer asesu sgiliau cymhleth ar raddfa fawr yw'r angen i
sicrhau y gellir eu hasesu'n rhwydd gan ddefnyddio ystod o farcwyr a gymerwyd o wahanol
arbenigeddau pwnc. Ar yr un pryd, mae angen i asesiadau fod yn gymwys i amrywiaeth eang
iawn o dasgau a gweithgareddau. Ceir tueddiad i lunio meini prawf asesu generig. Mae hyn
yn arbennig o wir yn achos meini prawf asesu ar gyfer Tystysgrif CA4. Yma, y tueddiad yw
gwahaniaethu perfformiad yn y pedair elfen yn ôl meistrolaeth ‘Gyfyngedig’, ‘Sylfaenol’,
‘Fanwl’ neu ‘Fanwl ac Effeithiol’ o'r sgiliau gofynnol.
Fodd bynnag, nid oes fawr ddim manylder sy'n dangos sut mae'r termau hyn yn berthnasol i
agweddau penodol ar ‘ddatrys problemau’, ‘llythrennedd digidol’ ac ati. Nid oes digon o
gysondeb rhwng cymhlethdod y sgiliau sy'n cael eu hasesu a'r meini prawf a ddefnyddir i
arwain aseswyr. Fel meini prawf sy'n gwahaniaethu, nid yw'r termau ‘Sylfaenol’ na ‘Manwl’
yn rhoi esboniad yng nghyd-destun meithrin sgiliau penodol mewn gwirionedd. Yn hytrach na
hynny, mae'r termau'n awgrymu hwylustod asesu rhesymol ar yr olwg gyntaf, ond mae'n
debygol y bydd angen mireinio sylweddol pan ddaw'n adeg gwneud dyfarniadau.
Yr argraff a roddir gan ddisgrifiadau generig fel ‘Sylfaenol’ neu ‘Fanwl’ yw y gellir asesu'r meini
prawf heb wybodaeth arbenigol am feithrin sgiliau llythrennedd digidol neu greadigrwydd, er
enghraifft. Canlyniad hyn yw y gellid ystyried bod y Dystysgrif yn faes cwricwlwm anarbenigol
y gellir ei gynnal oherwydd tybir nad yw'r sgiliau'n heriol i'w haddysgu na'u hasesu – sydd
ymhell o fod yn wir.
Gall y ffaith nad oes athrawon sy'n arbenigo yn y Dystysgrif drwy hyfforddiant, ynghyd â'r
ffaith bod y sgiliau'n cael eu cyflwyno fel rhai y mae'n hawdd eu meithrin a'u hasesu, danseilio
pwysigrwydd canfyddedig y Dystysgrif o gymharu â chymwysterau hirsefydlog mewn
disgyblaethau pwnc cyfarwydd sy'n asesu cynnwys rhagnodedig sy'n seiliedig ar wybodaeth.
Felly, mae'r adolygiad desg wedi nodi agweddau ar y Fagloriaeth a'r Dystysgrif y gallai fod yn
ddefnyddiol edrych arnynt wrth ystyried newidiadau i'r cynllun yn y dyfodol. Gellid mynd i'r
Bydd cyrff a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel Colegau Cymru a Chonsortia Rhanbarthol yn llunio adnoddau.
Mae darparwyr preifat hefyd wedi llunio deunyddiau.
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afael â phroblemau gyda'r cynllun er mwyn sicrhau mwy o gysondeb, ac fe'u harchwilir yn yr
adolygiad hwn. Dylid nodi mai'r farn a fynegwyd yn y gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid, ar y
cyfan, oedd y dylai unrhyw newidiadau i gynllun y Dystysgrif neu'r Fagloriaeth gael eu
hystyried, eu cynllunio a'u cyfleu'n ofalus.

4.2 Diben
4.2.1 A oes gan Fagloriaeth Cymru ddiben wedi'i ddiffinio'n glir?
Mae gan y Fagloriaeth ddiben wedi'i ddiffinio'n glir. Mae'r nodau cyffredinol yn glir ac yn
gyson yn y ddogfennaeth a adolygwyd. Maent yn gysylltiedig ag amcan cyffredinol i baratoi
dysgwyr drwy roi'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyfranogi fel dinasyddion cyflawn, sy'n gallu
cymryd rhan mewn cymunedau lleol a byd-eang, ac sy'n gallu cyfrannu at ddimensiynau
economaidd a chymunedol mewn ffyrdd cymdeithasol gyfrifol a gwybodus.
Mae hefyd yn amlwg y bwriedir i'r Fagloriaeth ymgorffori cymwysterau ategol a'r Dystysgrif
fel ffyrdd sydd yr un mor bwysig â'i gilydd o gyflawni'r nodau hyn o fewn un fframwaith
cyffredinol. Dylai dysgwyr rhwng 14 ac 19 oed gael gafael ar gwricwlwm sy'n eu galluogi i
feithrin y sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd gofynnol. Mae hefyd yn amlwg y bwriedir i'r
Fagloriaeth gynnig cyfleoedd i ddysgwyr ymgysylltu â'r cwricwlwm hwn mewn continwwm
sy'n pontio cyd-destunau ysgol ac addysg bellach, gyda llwybrau ar gael i sicrhau dilyniant o
ran lefelau her a chyrhaeddiad.
Nod cynllun y Fagloriaeth yw cefnogi'r diben hwn drwy ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ennill
cymwysterau hirsefydlog a gydnabyddir yn eang gan gyflogwyr a phrifysgolion, yn ogystal â
chymwysterau arloesol y Dystysgrif sy'n meithrin sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd.
Felly, o ran bwriad cyffredinol, mae gan y Fagloriaeth ddiben sydd wedi'i ddiffinio'n glir, sef
adlewyrchu argymhellion yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng
Nghymru (Evans, 2012).
4.2.2 A oes gan y Dystysgrif Her Sgiliau ddiben sydd wedi'i ddiffinio'n glir?
Mae gan y Dystysgrif ddiben sydd wedi'i ddiffinio'n glir o fewn fframwaith y Fagloriaeth, fel
y'i cyflwynir yn yr Egwyddorion Cynllunio ar gyfer Bagloriaeth Cymru (Llywodraeth Cymru,
2014). Mae'n rhan allweddol o'r Fagloriaeth sy'n cynnwys tair Her a Phroject Unigol. Mae
ffocws gwahanol i bob Her (Menter a Chyflogadwyedd, Dinasyddiaeth Fyd-eang a'r Gymuned)
ac mae pob Her yn seiliedig ar ystod o gyd-destunau o'r byd go iawn. Mae'r Project Unigol yn
canolbwyntio ar ddatblygu ymchwiliad annibynnol a hunangyfeiriedig i bwnc sy'n berthnasol
i raglen astudio, diddordebau personol neu ddyheadau gyrfaol y dysgwr.
Yr hyn sydd wrth wraidd diben y Dystysgrif yw meithrin saith sgil hanfodol a chyflogadwyedd
a amlinellir ym mhob manyleb. Mae'r cyfle i ddysgwyr gael athro yn cyflawni rôl tiwtor
personol/mentor, a chael cyfarfodydd rheolaidd gyda'r athro hwnnw, yn nodwedd
gadarnhaol. Cynlluniwyd y rôl er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn cael cymorth a all roi cysondeb
a chyngor wedi'i bersonoli ar astudio'n annibynnol a'u helpu i fodloni'r gofynion. Mae hyn yn
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cynnig cymorth ar gyfer y newid i ddysgu annibynnol wrth baratoi ar gyfer astudiaethau
pellach a chyflogaeth.
4.2.3 A oes gan y Project Unigol a phob un o'r tair Her ddiben wedi'i ddiffinio'n
glir?
Mae gan y Project Unigol a phob un o'r tair Her ddiben clir fel elfen ar wahân. Bwriedir i bob
un ohonynt gynnig cyfleoedd i ddysgwyr feithrin y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer addysg
bellach, cyflogaeth a bywyd. Gwna'r Heriau hyn drwy osod tasgau pwrpasol o fewn cyddestunau go iawn neu rai sy'n adlewyrchu ‘bywyd go iawn’, a hynny, os oes modd, gan
gynnwys rhanddeiliaid o'r gymuned neu o fyd gwaith. Ymhlith yr enghreifftiau mae helpu i
adfer ardal o harddwch naturiol a chyfrannu at fewnbwn creadigol drwy greu ffilm neu boster,
ac arddangosfa ar fater byd-eang pwysig, fel mudo.
Mae'r Project Unigol yn gwneud hyn drwy gynnig cyfle estynedig i ddysgwyr ymchwilio i bwnc
sy'n hynod berthnasol iddynt. Yn CA4, rhaid i ddysgwyr ddewis pwnc sydd o ‘ddiddordeb
personol’ neu sy'n berthnasol i'w ‘dyheadau ar gyfer y dyfodol o ran addysg neu yrfa’. Ar lefel
Sylfaen neu Genedlaethol Ôl-16, rhaid i ddysgwyr ddewis pwnc sy'n gysylltiedig â'u ‘Rhaglen
Ddysgu’ neu ‘ddyheadau cyflogaeth ar gyfer y dyfodol’. Yn y cyfamser, rhaid i ddysgwyr ar
lefel Uwch ddewis pwnc sy'n berthnasol i'w ‘dyheadau ar gyfer y dyfodol o ran addysg neu
yrfa’. Wedyn, diben y Project Unigol yw meithrin sgiliau astudio ac ymchwilio annibynnol sy'n
gallu helpu dysgwyr i symud ymlaen i addysg bellach ac uwch ac a all hefyd eu helpu i
ddyfnhau eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o bwnc sylweddol sy'n berthnasol i'w hanghenion
a'u dyheadau.
Gyda'i gilydd, nod elfennau'r Dystysgrif yw meithrin y gallu i ddysgu'n annibynnol ac ar y cyd
drwy ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ymgysylltu â'r ystod o dasgau yn unigol ac mewn
grwpiau. Nodir y pedair elfen yn Nhabl 4.1 o ran diben, pwyslais a'r sgiliau i'w meithrin.
Tabl 4.1: Elfennau'r Dystysgrif Her Sgiliau
Elfennau'r Dystysgrif Her Sgiliau
Project Unigol
Diben

Meithrin sgiliau
ymchwil y
dysgwyr

Pwyslais

Dyheadau ar
gyfer y dyfodol
o ran addysg
neu yrfa

Heriau
Menter a
Dinasyddiaeth
Chyflogadwyedd Fyd-eang
Meithrin
Meithrin
sgiliau a
gwybodaeth a
phriodoleddau
dealltwriaeth o
mentrus a
faterion y byd
gwella
cyflogadwyedd
Sgiliau a
Deall
phriodoleddau
ac ymateb
sydd eu hangen yn briodol i
ar gyfer gwaith
faterion bydac
eang
addysg uwch

Y Gymuned
Nodi cyfleoedd
yn y gymuned
a chymryd rhan
ynddynt
Annog
dysgwyr i
nodi, datblygu
a chymryd rhan
mewn
cyfleoedd
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a fydd o fudd i
gymuned
Elfennau'r Dystysgrif Her Sgiliau
Sgiliau a
ddangosir

Sgiliau a
gwybodaeth
ymchwil
Lefel uchel o
astudio
annibynnol

rhifedd*

Heriau
llythrennedd*

llythrennedd
digidol

meddwl yn
feirniadol

creadigrwydd
ac
arloesedd

datrys
problemau

effeithiolrwydd
personol

cynllunio a
threfnu
effeithiolrwydd
personol

creadigrwydd
ac
arloesedd

Ffynhonnell: Cymwysterau Cymru, 2016, tt. 10-11

* Caiff rhifedd a llythrennedd eu dangos ond ni chânt eu hasesu yn CA4.

Er bod gan bob elfen ddiben clir ar ei phen ei hun, gyda'i gilydd ceir posibilrwydd o ailadrodd
a gorgyffwrdd. Mae pob un o'r tair Her yn cynnwys meithrin sgiliau hanfodol a
chyflogadwyedd, ni waeth p'un a yw sgiliau ar wahân yn ffocws asesu penodol. Er bod y dull
hwn yn adlewyrchu cymhlethdod dysgu o'r byd go iawn, mae'n gwneud y diben yn llai eglur
wrth i bob Her gael ei chwblhau. Nid yw'n glir beth yw manteision astudio pob un o'r tair Her
fel tasgau ar wahân, yn hytrach nag astudio un neu ddwy ohonynt mewn ffordd fwy cyfunol
â ffocws mwy pendant. Mae hyn yn fwy cymhleth i'r rhai sy'n dilyn y Dystysgrif ar lefel Sylfaen,
Cenedlaethol neu Uwch Ôl-16 ar ôl cwblhau'r Dystysgrif yn CA4. Felly, byddant yn cwblhau
tair Her arall sy'n debyg iawn, ond ar lefel wahanol o bosibl gyda briff newydd y tybir ei fod
yn briodol i ddysgwyr Ôl-16.
Dylid ystyried diben yr elfennau yng nghyd-destun y profiad cyfan o'r Dystysgrif, yn hytrach
na dim ond o ran gwerth pob elfen unigol ar bob lefel ar wahân. Felly, mae a wnelo'r cwestiwn
â diben perthynol pob Her fel un o dair (ac fel un o chwech neu naw ar draws y lefelau o
bosibl) o fewn y Dystysgrif. Golyga hyn, ni waeth pa mor glir a pherthnasol yw diben pob Her
unigol, cânt eu cynnig mewn ffordd sy'n lleihau diben pob un pan gânt eu cyfuno.
Dylid cydnabod ei bod yn bwysig meithrin sgiliau drwy eu hailgymhwyso mewn amrywiaeth o
gyd-destunau newydd a gellir ystyried bod hyn yn un o gryfderau bwriad y cynllun. Fodd
bynnag, nid oes ffocws clir ar ddwysáu meistrolaeth o sgiliau penodol wrth i ddysgwr symud
o un Her i'r nesaf. Gall hyn arwain at ailadrodd nad yw'n ychwanegu at sail sgiliau'r dysgwr.
Er y caiff sgiliau eu dyrannu i elfennau ar wahân i'w hasesu (Tabl 3.1), mae'n bosibl y cânt eu
meithrin ym mhob un o'r elfennau hyn. Er enghraifft, mae'n anochel y bydd dysgwyr yn
cymhwyso sgiliau ‘cynllunio a threfnu’ helaeth ym mhob un o'r pedair elfen, ond dim ond yn
Her y Gymuned y caiff y sgil hwn ei asesu a'i wobrwyo. Dylid ystyried diben elfennau'r
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Dystysgrif o fewn y strwythur cyffredinol sy'n cynnwys y posibilrwydd o ddyblygu a gall arwain
at golli cyfleoedd i gefnogi ac asesu dilyniant o ran meithrin sgiliau.

4.3 Strwythur: A yw strwythur y Dystysgrif Her Sgiliau yn
addas at y diben?
Ceir pedwar cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau, sef un ar gyfer pob ffurf ar y Fagloriaeth. Mae
pob Tystysgrif yn cynnwys pedair elfen: y tair Her a Phroject Unigol. Er bod rhai
gwahaniaethau ym manylion yr Heriau a osodir yn y gwahanol Dystysgrifau, mae'r strwythur
yn gyffredin i bob un ohonynt ac mae'n ymddangos yn gyson ym mhob manyleb ac yn yr holl
ddogfennaeth graidd arall.
Ystyr oriau dysgu dan arweiniad (ODA) yw'r amser y bydd angen i ddysgwyr ei dreulio ar
weithgareddau amrywiol i ennill y cymhwyster fel arfer. Felly, mae ODA yn nodi ‘maint’
cyffredinol y cymhwyster, ond nid pa mor heriol ydyw. Mae'r ODA ar gyfer pob elfen yn aros
yr un peth p'un a yw'n cael ei hastudio ar lefel Sylfaen neu Genedlaethol. Mae gan y Dystysgrif
Genedlaethol/Sylfaen gyfanswm ODA o 120 – yr un maint â chymhwyster TGAU. Mae'r ODA
ar gyfer pob elfen lefel Uwch yn fwy, gyda chyfanswm ODA o 360 er mwyn adlewyrchu'r ffaith
ei bod yn cyfateb o ran maint i gymhwyster Safon Uwch.
Tabl 4.2: Strwythur y Dystysgrif
Elfen
Project Unigol

Diben

Meithrin sgiliau
astudio ac ymchwil
annibynnol y dysgwyr
Her Menter a Meithrin sgiliau a
Chyflogadwyedd phriodoleddau
mentrus er mwyn
gwella cyflogadwyedd.
Her
Deall mater byd-eang
Dinasyddiaeth
ac ymateb yn briodol
Fyd-eang
iddo.
Her y Gymuned Nodi, datblygu a
chymryd rhan mewn
cyfleoedd sydd o fudd
i'r gymuned leol.
Cyfanswm ODA

ODA Uwch

50%

ODA CA4/Ôl-16
Cenedlaethol/
Sylfaen
40 awr

20%

30 awr

120 awr

15%

25 awr

70 awr

15%

25 awr

50 awr

120 ODA

360 ODA

Pwysoliad

120 awr

Casglwyd o fanylebau'r Fagloriaeth CA4, Cenedlaethol (Ôl-16), Sylfaen (Ôl-16) ac Uwch.
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Cyflwynir gofynion y Dystysgrif mewn fformat cyson yn y pedair dogfen fanyleb ar gyfer CA4
ac Ôl-16 (Sylfaen/Cenedlaethol/Uwch). Mae'r wybodaeth yn amlinellu strwythur y
Fagloriaeth a'r Dystysgrif, a strwythur elfennau'r Project Unigol a'r tair Her. Er gwaethaf y dull
cyson, mae'r wybodaeth yn gymhleth i'w chyfleu. Mae pob un o'r manylebau yn ailadrodd yr
un wybodaeth mewn sawl adran. Defnyddir termau technegol drwy'r holl fanylebau, ond yn
aml ni chânt eu hesbonio tan yn nes ymlaen yn y dogfennau, sy'n golygu bod y wybodaeth yn
anodd ei deall i ddarllenwyr sy'n newydd i'r Fagloriaeth a'r Dystysgrif. Mae hyn yn peri cryn
ddryswch.
Mae'r ffordd gymhleth y caiff y wybodaeth ei chyflwyno yn arwydd o ba mor heriol yw
disgrifio strwythur y Dystysgrif a'r ffordd y mae'n gysylltiedig â'r Fagloriaeth gyffredinol. Mae'r
ffaith bod pedair ffurf ar y Fagloriaeth, pob un â strwythurau cyffredin a theitlau tebyg iawn,
yn gwneud y dasg o'i disgrifio yn anos byth.
Mae strwythur y Dystysgrif yn codi sawl problem a nodir isod.
•

Y posibilrwydd o ddyblygu nodau rhwng y gwahanol Heriau am eu bod wedi'u cynllunio i
feithrin ac asesu rhai o'r un sgiliau.

•

Nid yw'r sgiliau a ddyrennir i'r Heriau yn gwbl gyson â'r cyfleoedd asesu a gynrychiolir gan
y gweithgareddau.

•

Diffyg diffiniad manwl o nodweddion penodol y sgiliau a sut y gellid eu meithrin mewn
gwahanol ffyrdd mewn gwahanol Heriau.
Mae un enghraifft o hyn yn ymwneud ag asesu llythrennedd digidol yn yr Her Menter a
Chyflogadwyedd ar lefel Genedlaethol Ôl-16. Nid yw'r meini prawf asesu yn cyfeirio'n
benodol at lythrennedd digidol, ond mae'r cysyniad yn ymhlyg yn y meini prawf i'r graddau
eu bod yn cyfeirio at gyflwyno ‘Arddangosfa Weledol’ o gynnig busnes (er y gellir llunio
arddangosfa weledol drwy ddulliau nad ydynt yn ddigidol hefyd). Mae'r meini prawf yn
gwahaniaethu rhwng arddangosfa sydd naill ai'n glir ac wedi'i datblygu'n briodol (Band 1),
‘wedi'i strwythuro a'i datblygu'n effeithiol’ (Band 2), neu ‘wedi'i strwythuro'n dda a'i
datblygu'n greadigol’ (Band 3). Mae'n anodd dweud o weddill y ddogfen fanyleb pa
nodweddion ar lythrennedd digidol fydd yn gwahaniaethu'r bandiau cyrhaeddiad hyn.
Mae'r fanyleb yn rhestru saith elfen generig o lythrennedd digidol. Yr un sy'n fwyaf
perthnasol i'r gofyniad am arddangosfa weledol yw ‘Defnyddio, trin neu greu data a
gwybodaeth a'u cyflwyno'n ddigidol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd’. Mae hyn yn
ddefnyddiol fel dangosydd cyffredinol o'r hyn a allai fod yn ddisgwyliedig. Fodd bynnag,
nid oes unrhyw wybodaeth fanwl am ddatblygiad o fewn y maes sgil na pha nodweddion
ar arddangosfa weledol a allai ddangos mwy o gymhwysedd mewn llythrennedd digidol.

•

Caiff pob un o'r saith sgil hanfodol a chyflogadwyedd ei asesu i raddau gwahanol. Ceir
amrywiaeth o ran pa mor aml y caiff y sgiliau hyn eu hasesu yng nghymwysterau'r
Dystysgrif a'u helfennau. Mae'n anodd dweud p'un a yw'r gwahaniaethau hyn yn fwriadol,
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ond mae'n ymddangos mai canlyniad anfwriadol i'r ffordd y cafodd yr Heriau eu cynllunio
heb ddigon o gysondeb â'r sgiliau targed ydynt.
•

Nid oes sail resymegol wedi'i nodi'n glir yn y ddogfennaeth gyhoeddedig a adolygwyd dros
faint a phwysoliadau amrywiol pob un o'r tair Her, o ystyried bod cynllun pob un ohonynt
yn debyg iawn. Y pwysoliad yw 15% ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang a Her y
Gymuned o gymharu ag 20% ar gyfer yr Her Menter a Chyflogadwyedd.

•

Nid oes sail resymegol wedi'i nodi'n glir yn y ddogfennaeth gyhoeddedig a adolygwyd dros
y gydberthynas rhwng yr ODA a'r pwysoliad a ddyrennir i'r Project Unigol a'r Her Menter a
Chyflogadwyedd ar lefel Uwch. Mae'r cydbwysedd yn wahanol iawn i'r hyn a geir ar lefelau
CA4 a Sylfaen a Chenedlaethol Ôl-16 (gweler tabl 3.2). Mae'n ymddangos yn anghyson bod
yr un faint o ODA yn cael eu dyrannu i Her sydd â phwysoliad o 20% â'r Project Unigol sydd
â phwysoliad o 50%. Yn yr un modd, ceir anghysondebau o ran ODA ar lefel Uwch rhwng
yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang a Her y Gymuned. Mae gan y ddwy her bwysoliad o 15%,
ond mae'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yn cynnwys deilliant dysgu ychwanegol i'w asesu
gydag 20 o ODA ychwanegol. Ceir anghysondeb rhwng gofynion yr Heriau hyn o ran yr
oriau dysgu gofynnol a'r deilliannau asesu cyfatebol.

Er bod manteision clir i'r ffaith bod dysgwyr yn cwblhau pob elfen yn ei rhinwedd ei hun, y
strwythur cyffredinol sy'n codi cwestiynau ynglŷn ag ailadrodd ac asesu sgiliau. Ceir
posibilrwydd o orgyffwrdd rhwng rhai o'r gweithgareddau a gynhelir fel rhan o'r Heriau. Mae'r
gofyniad am heriau unigol ac mewn grwpiau yn berthnasol am fod hyn yn meithrin sgiliau
cyferbyniol. Felly, gall fod yn werth ystyried cyfuno rhai o'r heriau yn y dyfodol er mwyn rhoi
profiad dysgu mwy cyfoethog i'r dysgwyr. Hefyd, ceir potensial o hyd i roi cyd-destun pellach
i'r broses o feithrin sgiliau yn y Project Unigol a mynd i'r afael â'r gorgyffwrdd posibl rhwng y
sgiliau y mae'n eu hasesu a'r rhai a gaiff eu hasesu yn yr Heriau. Yn yr argymhellion, cynigir
newidiadau posibl a all helpu i symleiddio ac atgyfnerthu strwythur y Dystysgrif.

4.4 Cynnwys: A yw cynnwys y Project Unigol a phob un
o'r tair Her yn addas at y diben?
4.4.1

Y Project Unigol

Mae'r Project Unigol yn cynnig cyfle i ddysgwyr feithrin sgiliau meddwl annibynnol ac astudio
hunangyfeiriedig mewn maes pwnc o'u dewis. Mae'r pwyslais ar sgiliau ymchwilio a meddwl
yn rhoi cyfle i unigolion ddatblygu fel dysgwyr ymholgar ac annibynnol, ac yn gyfle i'w
hysbrydoli a thanio ac ennyn eu diddordeb mewn meysydd a dulliau astudio newydd. Mae'n
briodol bod yr ymdrech barhaus sydd ei hangen i greu'r Project Unigol wedi'i hadlewyrchu yn
y ffaith ei fod yn cyfrif am 50% o'r marciau am y Dystysgrif.
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Ar lefel Uwch, mae'r gofynion o ran sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd yn heriol ac yn
canolbwyntio ar feithrin sgiliau astudio ac ymchwilio annibynnol. Maent yn ategu gofynion
astudio ar gyfer cymwysterau Safon Uwch ac yn helpu i baratoi'r dysgwyr ar gyfer addysg neu
gyflogaeth yn y dyfodol. Er enghraifft, mae'r sgil cynllunio a threfnu yn cynnwys enghraifft o
gynnwys, sef Rheoli projectau – cadarnhau, mesur, monitro, adolygu cynnydd, addasu i
newid, rheoli risgiau, defnyddio meddalwedd rheoli projectau, siartiau Gantt, Dadansoddi
Llwybrau Critigol’. Mae'r math hwn o ddatblygu sgiliau yn berthnasol iawn i fyd gwaith ac yn
paratoi'r dysgwyr ar gyfer rheoli ymchwil annibynnol mewn addysg uwch.
Ar lefelau Cenedlaethol a Sylfaen, ceir anghysondeb yn y gofynion ar gyfer llythrennedd a
rhifedd yn y Project Unigol rhwng Tystysgrif CA4 a'r cymwysterau Ôl-16. Mae'r gofyniad i
addysgu llythrennedd a rhifedd i'w weld ym mhob un o'r tair ffurf. Fodd bynnag, yn y
manylebau Cenedlaethol a Sylfaen Ôl-16, caiff y sgiliau hyn eu hasesu, ond ni chânt eu hasesu
yn y fanyleb CA4. Nid oes sail resymegol wedi'i nodi'n glir yn y ddogfennaeth gyhoeddedig a
adolygwyd dros y dulliau gwahanol hyn.
Ymddengys fod disgwyliadau gwahanol ar ddysgwr ar wahanol oedrannau, sy'n cael eu hasesu
ar yr un lefelau ar gyfer y Project Unigol. Er enghraifft, ceir gwahaniaethau yn y gofynion
manwl o ran cynnwys sy'n gysylltiedig â sgiliau meddwl yn feirniadol a datrys problemau. Yn
CA4, mae'r sgil hwn yn cynnwys ‘asesu a llunio dadleuon mewn modd beirniadol’, ond nid yw
hyn yn ymddangos ar lefelau Sylfaen na Chenedlaethol Ôl-16. Disgwylir i ddysgwyr CA4
feithrin ystod ehangach o sgiliau meddwl yn feirniadol na'r dysgwyr Ôl-16 sy'n cyrraedd yr un
lefel. Anghysondeb yw'r ffaith nad yw sgil mor hanfodol yn ofynnol ym mhob un o'r Projectau
Unigol.
Felly, ymddengys fod y Project Unigol yn addas at y diben o ran cynnig cyfle ysgogol a heriol i
ymestyn sgiliau astudio annibynnol a sgiliau cysylltiedig. Fodd bynnag, ar lefel fanylach, ceir
anghysondebau o ran ar ba lefel y mae'r dysgwyr yn astudio.
4.4.2 Y tair Her
Roedd yr Egwyddorion Cynllunio yn pennu 12 o ofynion ar gyfer sut y dylid cynllunio'r Heriau.
Mae'r egwyddorion hyn yn heriol ac yn cynrychioli un o gryfderau'r Dystysgrif. Cânt eu
hatgynhyrchu yma er mwyn dangos y disgwyliadau uchel o ran y cynnwys. Mae'r corff dyfarnu
yn sicrhau bod yr Heriau canlynol:
•
•
•
•
•
•

Yn canolbwyntio'n bennaf ar ddatblygu amrywiaeth eang o sgiliau at ddibenion gwaith a
dysgu pellach, gan gynnwys y meysydd sgiliau hynny sydd i’w hasesu o fewn y math
penodol o her
Yn cael eu cefnogi gan adnoddau addysgu a dysgu addas, cymorth, canllawiau a
Datblygiad Proffesiynol Parhaus
Yn cynnwys ac yn nodi'n benodol fanylion, gwybodaeth a dealltwriaeth mewn perthynas
â'r sgiliau (yn ogystal ag unrhyw gyd-destun perthnasol i'r Her benodol)
Yn darparu profiadau dysgu pwrpasol, ystyrlon a chyffrous
Mewn cyd-destunau bywyd go iawn at ddibenion bywyd go iawn
Yn egnïol, yn greadigol, yn benagored ac yn cael eu harwain gan y dysgwr
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•
•
•
•
•
•

Yn annog dysgwyr i fod yn chwilfrydig, holi cwestiynau a meddwl drostynt eu hunain,
cynllunio, gwneud dewisiadau a phenderfyniadau, datrys problemau, a'u hystyried a'u
gwerthuso
Yn ymestynnol ac yn uchelgeisiol ond yn rhoi lle i ddysgwyr ymarfer, gwneud
camgymeriadau a dysgu oddi wrthynt
Yn hybu menter, annibyniaeth a'r gallu i wrthsefyll problemau/gwrthwynebiad
Yn adeiladu ar y cwricwlwm a'r fframweithiau a amlinellir yn yr ‘Amcanion, deilliannau
dysgu a chynnwys’ ac yn gydnaws â nhw
Yn gyson o ran galw ac ansawdd
Yn ehangu profiad dysgwyr drwy ymgysylltu â sefydliadau allanol neu drwy fathau
newydd o weithgareddau a lleoliadau.

Ceir digon o her yn y cynnwys ar lefel Uwch i wahaniaethu rhwng y lefel honno a lefelau
Sylfaen Ôl-16, Cenedlaethol Ôl-16 a CA4. Hefyd, mae'r Heriau ar gyfer dysgwyr Ôl-16 yn cynnig
profiadau gwahanol i'r rhai sy'n ofynnol yn CA4. Ar y cyfan, mae cynnwys pob Her yn briodol
i'r nodau dysgu ac yn cynnig cyfleoedd i'r dysgwyr gael profiadau gwerthfawr mewn cyddestun sy'n eu helpu i feithrin a dangos y saith sgil.
Fel sy'n wir am y Project Unigol, caiff sgiliau llythrennedd a rhifedd eu hasesu fel rhan o'r
Heriau ar lefel Sylfaen a Chenedlaethol Ôl-16, ond nid yn CA4. Mae hyn yn golygu bod
anghysondeb rhwng nodau dysgu, cynnwys ac asesu, gan y bydd yn rhaid i ddysgwyr
ddefnyddio sgiliau llythrennedd a rhifedd i gwblhau pob Her, p'un a ydynt yn cael eu hasesu
ai peidio.
Er nad yw'n ddymunol i bwysigrwydd gweithgareddau a chyfleoedd dysgu gael ei fesur yn ôl
p'un a ydynt yn cael eu hasesu ai peidio, mae'n ddymunol i'r sail resymegol dros asesu elfen
o'r Dystysgrif ai peidio gael ei nodi'n glir.
Un o gryfderau gwirioneddol cynllun y Dystysgrif yw ei bod yn cynnig cyfleoedd i ffurfio
cynnwys y cwricwlwm yn unol ag anghenion a diddordebau'r dysgwyr mewn perthynas â'u
hastudiaethau eraill. Mae'r Briffiau Her yn cynnig ffordd arloesol ac ysgogol o strwythuro a
theilwra'r tair Her yn unol â chyd-destunau a blaenoriaethau uniongyrchol y dysgwyr.
Ymddengys fod y trefniadau ar gyfer y corff dyfarnu i gymeradwyo Briffiau Her wedi'u
cynllunio gan ganolfannau neu sefydliadau eraill yn briodol, gan olygu bod modd taro
cydbwysedd rhwng hyblygrwydd a rheoli ansawdd.
Mae'r ffaith bod cyflogwyr ac aelodau o'r gymuned yn cael eu cynnwys yn yr Heriau ar bob
lefel yn un arall o gryfderau cynllun y Dystysgrif, er mai prin yw'r manylion yn y ddogfennaeth
ynghylch sut mae hyn yn digwydd yn ymarferol. Mae'n bosibl y bydd hyn yn arwain at
anawsterau os bydd eu cyfraniad yn helaeth a'u bod yn ymgysylltu â nifer fawr o ddysgwyr.
Athrawon sy'n bennaf cyfrifol am sicrhau bod rhanddeiliaid yn cael eu cynnwys mewn modd
sy'n gyson â nodau dysgu'r Heriau a gynlluniwyd yn lleol.
Felly, yn gyffredinol, mae cynnwys yr Heriau yn berthnasol iawn i'r broses o feithrin y sgiliau
gofynnol. Mae pob Her wedi'i chynllunio i ddiwallu anghenion ‘byd go iawn’ a chael ei chynnal
o fewn gwaith go iawn, yn y gymuned ac mewn cyd-destunau byd-eang ac, felly, ceir
posibilrwydd o ddatblygu gweithgareddau dysgu ystyrlon. Fodd bynnag, o edrych yn fanylach
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ar yr elfennau a'u sgiliau cysylltiedig (fel y'u cyflwynir yn Nhabl 3.2), cyfyd cwestiynau ynglŷn
â pha mor gyson yw'r sgiliau penodol â phob Her.
Ymddengys fod gofynion cynnwys yr Heriau a'r Project Unigol yn gadarn pan edrychir arnynt
yn unigol o ran diben lefel uchel, ond ceir anghysondebau pan edrychir yn fanwl arnynt.
4.4.3 Dilyniant o ran llythrennedd a rhifedd
Ceir diffyg cydlyniad mewn perthynas â dilyniant o ran llythrennedd a rhifedd a asesir drwy
gymwysterau TGAU ac asesu dilyniant ehangach drwy'r Heriau a'r Project Unigol. Ymddengys
fod problemau o ran statws llythrennedd a rhifedd yn yr Heriau a'r Project Unigol yn CA4. Nid
yw'r Heriau na'r Project Unigol wedi gwneud unrhyw gyfraniad at asesu llythrennedd na
rhifedd yn CA4 – rôl cymwysterau TGAU yn unig yw hyn o hyd. Fodd bynnag, ar lefelau
Cenedlaethol a Sylfaen Ôl-16, yn ogystal ag asesiadau a gynhelir drwy gymwysterau TGAU neu
Sgiliau Hanfodol Cymru (naill ai rai sydd eisoes wedi'u hennill yn CA4 neu sy'n cael eu hastudio
ar lefel Ôl-16), cyfryngau ar gyfer asesu'r ffordd y mae dysgwyr yn ‘cymhwyso llythrennedd a
rhifedd’ yw'r Heriau a'r Project Unigol. Nid yw'n glir i ba raddau y mae disgwyl i ddysgwyr
ddatblygu ac ymestyn eu cyrhaeddiad o ran llythrennedd a rhifedd yn yr achosion hyn. Dim
ond yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang sy'n cynnwys llythrennedd fel deilliant dysgu penodol sy'n
gyfyngedig o gymharu â chymwysterau TGAU – ‘Gallu cymhwyso llythrennedd’.
Mae angen sgiliau llythrennedd helaeth i lunio Project Unigol rhwng 1000 a 2000 o eiriau, er
bod y rhain wedi'u hymgorffori mewn deilliannau dysgu eraill, e.e. yr angen i ‘[g]yfosod,
dadansoddi a defnyddio gwybodaeth a safbwyntiau’. Felly, ceir diffyg eglurder o hyn ynglŷn â
rôl llythrennedd a rhifedd mewn perthynas â dysgu o'r byd go iawn ar lefel Ôl-16, heb unrhyw
ofyniad asesu ar gyfer y sgiliau craidd hyn mewn cyd-destun cymhwysol yn CA4. Nid yw'n
ymddangos bod hyn yn gyson iawn â diben cyffredinol y Fagloriaeth.
4.4.4 Dilyniant o CA4 i Ôl-16
Nid yw'r disgwyliadau o ran sut y dylai dysgwyr gamu ymlaen o Fagloriaeth CA4 i ffurfiau eraill
ar y Fagloriaeth (Cenedlaethol Ôl-16, Sylfaen Ôl-16 neu Uwch) yn glir. Bydd pa ffurf y bydd
dysgwr yn debygol o symud ymlaen iddi yn dibynnu'n rhannol ar eu canlyniad yn CA4 ac yn
rhannol ar y cymwysterau y byddant yn dewis eu hastudio yn 16 oed. Yn ôl y ddogfennaeth a
adolygwyd, gall dysgwr sy'n cwblhau'r Fagloriaeth CA4 ar lefel Sylfaen symud ymlaen i lefelau
Sylfaen neu Genedlaethol Ôl-16. Gall dysgwyr sy'n cwblhau'r Fagloriaeth CA4 ar lefel
Genedlaethol naill ai symud ymlaen i lefel Genedlaethol Ôl-16 neu Uwch. Yn olaf, gall dysgwr
hefyd symud ymlaen o lefel Sylfaen CA4 yn syth i Dystysgrif lefel Uwch os bydd yn symud
ymlaen i raglen ddysgu lefel 3.
Caiff yr anhawster o ran gwybod beth ddylai'r llwybr dilyniant fod i unigolyn sy'n symud o lefel
Sylfaen i lefel Genedlaethol ei gyfleu yn y datganiad:
Caiff dysgwyr a ddilynodd Bagloriaeth Cymru yng Nghyfnod Allweddol 4 sy'n symud
ymlaen i addysg bellach neu hyfforddiant y cyfle i symud ymlaen i Fagloriaeth Sylfaen
(ôl-16) Cymru os ydynt yn dilyn Rhaglen Ddysgu lefel 1. Ar ôl cwblhau'r Rhaglen Ddysgu
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lefel 1, gallant symud ymlaen i ddilyn Bagloriaeth Genedlaethol (Ôl-16) Cymru neu i
gyflogaeth. (Manyleb Sylfaen Ôl-16, t. 8).
Felly, mae'n bosibl mewn egwyddor i ddysgwr astudio'r Dystysgrif CA4 yn yr ysgol ac yna
symud ymlaen i astudio'r Dystysgrif Sylfaen Ôl-16, a'r Dystysgrif Genedlaethol Ôl-16 ar ôl
hynny o bosibl. Byddai dilyn llwybr o'r fath yn golygu bod dysgwyr yn astudio cymwysterau
sydd â chynnwys tebyg iawn fwy nag unwaith ar yr un lefel. Nid yw'n glir beth fyddai gwerth
‘dilyniant’ o'r fath i ddysgwr. Er ei bod weithiau'n arferol i'r broses o symud i addysg bellach
gynnwys astudio ar yr un lefel â CA4, mae'r cyd-destun gwahanol a ffocws y dysgu'n darparu
dilyniant ystyrlon. Nid yw'n glir i ba raddau y mae cynllun y Dystysgrif yn cynnig cyfleoedd
dilyniant pellach i'r dysgwyr hynny sydd wedi cwblhau'r Heriau a'r Project Unigol o'r blaen ar
yr un lefel.
I gloi, mae amlinelliadau cynnwys lefel uchel y Project Unigol a phob Her a ddarperir yn y
dogfennau manyleb yn briodol i nodau'r Fagloriaeth. Mae gwerth i bob elfen o ran amcanion
dysgu a'r posibilrwydd i ddysgwyr gael profiadau dysgu perthnasol a gwerthfawr iawn. Fodd
bynnag, cyfyd problemau gyda'r ffordd y mae'r cynnwys wedi'i drefnu'n fanwl. Yn yr Heriau,
ceir diffyg cysondeb clir rhwng y sgiliau a sut y byddant yn ymddangos yn y Dystiolaeth i'w
Hasesu ac yn cyfateb i rai o'r meini prawf asesu. Felly, ni roddir rhesymau dros asesu sgiliau
llythrennedd a rhifedd ar lefel Ôl-16 ond nid yn CA4.
O edrych ar y dilyniant a ddisgwylir gan ddysgwyr ar draws fframwaith y Fagloriaeth, mae'r
tebygrwydd yng nghynnwys yr elfennau rhwng cymhwyster CA4 a'r cymwysterau Sylfaen a
Chenedlaethol Ôl-16 yn codi cwestiynau ynghylch pa mor werthfawr yw symud o un i'r llall i
ddysgwyr.
Ar lefel Uwch, ymddengys fod cynnwys elfennau'r Dystysgrif yn heriol ac yn addas at y diben.
Mae'r unig bryderon ar y lefel hon yn ymwneud ag ailadrodd fformat i ddysgwyr sydd wedi
cwblhau fersiwn CA4, a fersiynau Ôl-16 o bosibl, y Dystysgrif o'r blaen. Mae hyn o ganlyniad
i'r uchelgais i gael un model cwricwlwm parhaus sy'n ailadrodd gyda phedair elfen cynnwys
sy'n gorgyffwrdd ac sy'n cwmpasu dysgu rhwng 14 ac 19 oed. Nid yw'r model wedi'i
wahaniaethu'n ddigonol rhwng y lefelau. Nid yw'r broblem hon yn unigryw i'r Fagloriaeth, gan
fod rhywfaint o orgyffwrdd ac ailadrodd i'w gael yn aml rhwng cymwysterau a astudir gan
ddysgwyr CA4 ac Ôl-16. Mae'n werth nodi, fodd bynnag, o ystyried bod y Fagloriaeth wedi
cael ei datblygu i gefnogi dilyniant rhwng y lefelau.

4.5 Asesu: A yw'r model asesu ar gyfer y Dystysgrif Her
Sgiliau yn addas at y diben?
4.5.1 Y fframwaith asesu deuol
Mae dau fframwaith asesu gwahanol ar waith o fewn y Dystysgrif ar lefel Sylfaen a
Chenedlaethol. Cyflwynwyd y rhain yn adran 2.2.2. Mae Tystysgrif CA4 yn cwmpasu'r ddwy
lefel y gall dysgwyr ennill y cymhwyster arnynt yn dibynnu ar ganlyniad eu hasesiad. Ceir dau
gymhwyster ar wahân i ddysgwyr Ôl-16, sef un ar lefel Sylfaen a'r llall ar lefel Genedlaethol,
sy'n golygu y caiff y lefel y mae dysgwr yn ennill y Dystysgrif Ôl-16 arni ei phennu pan fyddant
yn dechrau gweithio tuag at y cymwysterau, yn hytrach na phan gânt eu dyfarnu.
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Mae anghysondebau'n gysylltiedig â'r fframwaith asesu deuol hwn. Mae dysgwr sy'n cyrraedd
lefel Genedlaethol neu Sylfaen yn CA4 wedi gwneud hynny drwy fodel asesu sengl yn seiliedig
ar feini prawf cyffredin. Fodd bynnag, bydd dysgwr Ôl-16 yn cyrraedd lefel Genedlaethol neu
Sylfaen yn seiliedig ar feini prawf sydd wedi'u teilwra ar gyfer lefel Sylfaen neu Genedlaethol.
Nid yw'n glir pam na ddylai dysgwyr Ôl-16 gael eu trin yn yr un ffordd â dysgwyr CA4 a
defnyddio un set o feini prawf y gallant eu cymhwyso at lefelau Sylfaen a Chenedlaethol.
Cydnabyddir bod risgiau amlwg yn gysylltiedig â dull o'r fath. Er enghraifft, dysgwr Ôl-16 sy'n
cyrraedd lefel Sylfaen ar ôl ennill y Dystysgrif CA4 ar un lefel. Mae hyn yn awgrymu problem
sylfaenol o ran cydlyniad ar lefel uwchgynllun fframwaith y Fagloriaeth sy'n deillio o'r ffaith
bod dysgwyr yn dilyn rhaglenni tebyg iawn mewn blynyddoedd olynol. Mae'r angen i asesu'r
un sgiliau ar lefel amrywiol o fewn fframwaith yn seiliedig ar ddilyniant yn ôl oedran, yn
ogystal â chyrhaeddiad, wedi achosi her yn y cynllun o ran llunio meini prawf asesu priodol.
Golyga hyn fod y model asesu wedi cynnwys gwahaniaethau a gynlluniwyd yn fwriadol o ran
y ffordd y gall dysgwyr ennill y Dystysgrif.
4.5.2 Y gofynion y mae'n rhaid i'r model asesu eu bodloni
Rhaid i'r model asesu fodloni llawer o ofynion. Mae'r manylebau wedi'u gorlwytho â chyfoeth
o ofynion i fodloni ystod o agendâu cyrhaeddiad cysylltiedig sydd wedi'u crynhoi yn y ddogfen
Egwyddorion Cynllunio 10.
“Rhaid i’r fanyleb/manylebau ar gyfer Bagloriaeth Cymru nodi cynnwys y meysydd
sgiliau [hanfodol a chyflogadwyedd] uchod mewn ffordd sy’n gyson â’r Fframwaith
Cymwysterau Cenedlaethol a Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru,
Rhaglenni Astudio Cyfnod Allweddol 4 yng Nghymru o fewn y Cwricwlwm
Cenedlaethol, y fframweithiau cwricwlwm statudol, y Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) a, pan fydd(ant) ar gael, y fframwaith/fframweithiau
sgiliau ehangach a llythrennedd digidol. Dylent hefyd gyfateb i’r sgiliau a achredir drwy
gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru a’r TGAU newydd mewn Cymraeg Iaith, Saesneg
Iaith a Mathemateg – Rhifedd.” (Llywodraeth Cymru, 2014, t. 7). 11
Wedyn, amlinellir y saith maes sgil hanfodol a chyflogadwyedd i'w hasesu, sef llythrennedd,
rhifedd a set o saith sgil llythrennedd digidol, wyth sgil meddwl yn feirniadol a datrys
problemau, naw sgil cynllunio a threfnu, chwe sgil creadigrwydd ac arloesedd ac wyth sgil
effeithiolrwydd personol.

Mae'r Egwyddorion Cynllunio yn nodi'r gofynion ar gyfer pob un o fanylebau'r Fagloriaeth. Fe'u lluniwyd gan
Lywodraeth Cymru mewn ymateb i argymhellion yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng
Nghymru (Evans, 2012).
11
Ychwanegwyd TGAU Mathemateg drwy adendwm (Cymwysterau Cymru, Tachwedd 2014).
10
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Daw disgwyliad aruthrol i'r amlwg pan gaiff ei fynegi fel hyn. Mae'r crynodeb o'r gofynion y
mae'n rhaid i'r asesiadau sgiliau eu bodloni yn dangos diffyg ffocws clir ar gymhlethdod y
sgiliau eu hunain a'r ffordd y maent yn rhyngberthyn ym myd go iawn astudio, dinasyddiaeth
a gwaith. Mae'r her o asesu sgiliau cymhleth iawn yn amlwg mewn strwythurau gorgymhleth.
Maent, yn eu tro, yn seiliedig ar feini prawf asesu sydd weithiau wedi'u gorsymleiddio, gan
arwain at gyflwyno dull asesu ‘ticio blychau’ sy'n ei gwneud yn anos deall yn union beth sy'n
ofynnol. Mae hyn yn golygu ei bod yn bosibl i'r broses asesu gymryd cyfnod anghymesur o
amser o gymharu â'r cyfnod a dreulir yn meithrin a chymhwyso'r sgiliau i'w hasesu. Nodwyd
y pryder hwn gan Cymwysterau Cymru yn ei adolygiad cychwynnol (2016) o ran yr asesu
mewn perthynas â'r oriau dysgu:
‘Nodwyd gennym fod yr amser yr oedd ei angen ar gyfer y gwaith asesu, mewn
perthynas â'r nifer gyffredinol o oriau dysgu dan arweiniad a awgrymwyd ar gyfer y
cymhwyster, yn uchel. Nodwyd hefyd y dyblygir asesiad o'r un sgiliau ar gyfer yr Heriau
gwahanol a gynhwysir yn y Dystysgrif Her Sgiliau, sy'n ychwanegu at y baich asesu ac
yn cynyddu'r amser sydd ei angen i gyflwyno ac asesu'r cymhwyster yn gyffredinol’.
(Cymwysterau Cymru, 2016, t. 19).
Mae'r dadansoddiad yn yr adrannau canlynol yn edrych yn benodol ar gynnwys y meini prawf
asesu ar gyfer y Dystysgrif ac yn nodi rhai nodweddion problemus. Mae'r dadansoddiad hefyd
yn ystyried sut mae'r meini prawf asesu yn cymharu rhwng gwahanol fanylebau'r Dystysgrif.
Mae'r gofynion i asesu ystod o sgiliau yng nghyd-destun tair Her sydd, o ran y sgiliau sydd eu
hangen i'w cwblhau, â llawer yn gyffredin, wedi arwain at rywfaint o ailadrodd. Mae dysgwyr
wedi llunio llawer o ddeunydd i'w asesu y gellir ei symleiddio gan arwain at lai o gyfleoedd, a
chyfleoedd dyfnach a mwy cydlynol, i asesu'r deilliannau dysgu a ddymunir. Mae'n rhesymol
awgrymu y gallai llai o Heriau gynnig digonedd o gyfleoedd i asesu'r un sgiliau.
Hefyd, nid yw'r Project Unigol wedi cael ei ddefnyddio i'r eithaf fel cyfrwng hyblyg â
chyfleoedd i asesu mwy o sgiliau. Ar hyn o bryd, caiff llythrennedd digidol ei asesu yn y Project
Unigol ond mewn ffordd gyfyngedig, gan ganolbwyntio ar ddangos data rhifol yn unig. Felly,
mae lle i ystyried potensial creadigol ac arloesol technolegau i ddysgwyr greu'r arteffactau y
sonnir amdanynt fel rhan o'r asesiad.
Ymdrinnir â'r materion hyn yn fanwl yn yr adrannau isod.
4.5.3 Y meini prawf asesu – y model matrics
Ar y cyfan, mae'r meini prawf asesu'n adlewyrchu nodau dysgu'r Dystysgrif a'r Fagloriaeth ac
yn cyfeirio at y sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd, ond mae manylion y meini prawf yn
amrywio rhwng gwahanol lefelau ac elfennau.
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Cyflwynir y meini prawf asesu a ddefnyddir ar bob lefel ar gyfer pob elfen o'r Dystysgrif mewn
fformat cyffredin yn seiliedig ar fodel matrics. Ar gyfer pob elfen, mae'r matrics yn rhestru'r
deilliannau dysgu a nodwyd. Ar gyfer pob deilliant dysgu, defnyddir meini prawf asesu i
ddisgrifio bandiau perfformiad. O fewn pob band perfformiad, mae ystod o farciau ar gael.
Caiff y math hwn o gynllun ei alw o bryd i'w gilydd yn gynllun marcio ‘seiliedig ar fandiau’
neu'n gynllun marcio ‘seiliedig ar lefelau’. Bwriedir i'r matrics helpu marciwr i bennu pa fand
perfformiad sy'n adlewyrchu gwaith dysgwr orau mewn perthynas â phob deilliant dysgu.
Wedyn, bydd yn defnyddio'r meini prawf asesu o fewn y band hwnnw i benderfynu ar y marc
penodol a roddir.
Caiff y matricsau meini prawf asesu ar gyfer y manylebau Sylfaen a Chenedlaethol Ôl-16 eu
cyflwyno'n gyson, gyda thri band marcio sydd â thri marc yr un. Yn CA4, caiff ystod ehangach
o feini prawf ei chynnwys ar gyfer pob elfen drwy ychwanegu pedwerydd band perfformiad
sy'n cynnwys tri marc arall. Mae hyn yn golygu bod modd cael ystod cyrhaeddiad ehangach i
asesu deilliannau lefelau Sylfaen a Chenedlaethol o fewn un rhaglen astudio CA4. Er bod
ychwanegu band arall yn rhesymegol, mae hefyd yn cymhlethu pethau. Mae'n golygu bod yr
un deilliannau dysgu'n cael eu hasesu gan ddefnyddio dwy ystod farcio wahanol (1-9 ar gyfer
Ôl-16 ac 1-12 ar gyfer CA4), fel y gwelir yn y tablau isod:
Cenedlaethol/Sylfaen CA4 – Project Unigol
Deilliannau
dysgu
DD1
Deall sut i nodi
ffocws a chwmpas
project unigol

DD2
Gallu dethol a
chynllunio dulliau,
adnoddau a
deunyddiau
ymchwil

Band 1
1-3

Cyflwyniad
cyfyngedig i'r pwnc
yr ymchwiliwyd
iddo gan gynnwys
nodau a/neu
amcanion
sylfaenol.
Rhesymeg
gyfyngedig gan
gynnwys cynlluniau
i gyflawni'r nodau
a'r amcanion.
Detholwyd dulliau,
adnoddau a
deunyddiau
ymchwil sylfaenol.

Bandiau Perfformiad
Band 2
Band 3
4-6
7-9

Cyflwyniad
sylfaenol i'r pwnc
yr ymchwiliwyd
iddo gan gynnwys
nodau ac amcanion
perthnasol.

Cyflwyniad manwl
i'r pwnc yr
ymchwiliwyd iddo
gan gynnwys
nodau ac amcanion
priodol.

Rhesymeg
sylfaenol gan
gynnwys cynlluniau
i gyflawni'r nodau
a'r amcanion.
Detholwyd dulliau,
adnoddau a
deunyddiau
ymchwil
perthnasol.

Rhesymeg fanwl
gan gynnwys
cynlluniau i
gyflawni'r nodau
a'r amcanion.
Detholwyd dulliau,
adnoddau a
deunyddiau
ymchwil priodol.

Band 4
10-12

Cyflwyniad manwl
ac effeithiol i'r
pwnc yr
ymchwiliwyd iddo
gan gynnwys
nodau ac amcanion
priodol a realistig.
Rhesymeg fanwl ac
effeithiol, gan
ddisgrifio'r
penderfyniadau
cynllunio i'w
gwneud wrth
ymdrin â'r nodau
a'r amcanion.
Detholwyd dulliau,
adnoddau a
deunyddiau
ymchwil priodol ac
effeithiol.
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Cenedlaethol Ôl-16 – Project Unigol
Deilliannau dysgu

Band 1
1-3

DD1
Deall sut i nodi ffocws a
chwmpas project unigol

Cyflwyniad clir a syml i'r
pwnc yr ymchwiliwyd
iddo gan gynnwys nodau
ac amcanion priodol.

DD2
Gallu dethol a chynllunio
dulliau, adnoddau a
deunyddiau ymchwil

Rhesymeg glir a syml gan
gynnwys cynlluniau i
gyflawni'r nodau a'r
amcanion. Detholwyd
dulliau, adnoddau a
deunyddiau ymchwil
perthnasol.

Bandiau Perfformiad
Band 2
4-6
Cyflwyniad manwl i'r
pwnc yr ymchwiliwyd
iddo gan gynnwys nodau
ac amcanion priodol.
Rhesymeg fanwl gan
gynnwys cynlluniau i
gyflawni'r nodau a'r
amcanion. Detholwyd
dulliau, adnoddau a
deunyddiau ymchwil
priodol.

Band 3
7-9

Cyflwyniad manwl ac
effeithiol i'r pwnc yr
ymchwiliwyd iddo gan
gynnwys nodau ac
amcanion priodol a
realistig.
Rhesymeg fanwl ac
effeithiol, gan
ddisgrifio'r
penderfyniadau
cynllunio i'w gwneud
wrth ymdrin â'r nodau
a'r amcanion. Detholwyd
dulliau, adnoddau a
deunyddiau ymchwil
priodol ac effeithiol.

Mae dull matrics o weithio gyda meini prawf asesu ar gyfer pob manyleb yn gryfder o ran
sicrhau cysondeb ym mhob rhan o fframwaith y Fagloriaeth. Ar yr un pryd, mae'r matrics yn
gwahodd cymariaethau o'r meini prawf asesu a gymhwysir at yr un elfennau ar wahanol
lefelau ac yn datgelu rhai anghysondebau neu broblemau o ran ansawdd rhai meini prawf.
Ceir graddau amrywiol o wahaniaeth rhwng y meini prawf asesu sy'n gysylltiedig â deilliannau
dysgu ar wahanol lefelau. Mae hyn yn golygu bod angen cryn dipyn o bori rhwng meini prawf
tebyg, ond ychydig yn wahanol, sy'n gysylltiedig â systemau bandio gwahanol rhwng lefelau
CA4 a Chenedlaethol/Sylfaen Ôl-16.
Canfu'r dadansoddiad enghreifftiau o'r canlynol:
•
•
•
•
•

Diffyg penodolrwydd mewn rhai o'r meini prawf, e.e. Dealltwriaeth sylfaenol o'r
ffactorau sy'n gysylltiedig â datblygu cynnig busnes’;
Iaith gyfyngedig i ddangos dilyniant mewn rhai o'r meini prawf, e.e. ‘Llwyddiant
cyfyngedig, ‘Llwyddiant ar y cyfan’ ac ‘Yn llwyddo’;
Ailadrodd a gorgyffwrdd mewn rhai o'r meini prawf, e.e. ‘sy'n glir ac wedi'i datblygu'n
briodol’ mewn un band perfformiad a ‘wedi'i strwythuro a'i datblygu'n effeithiol’ yn y
band perfformiad nesaf;
Anghysondebau o fewn bandiau perfformiad, e.e. y meini prawf mewn perthynas â
llythrennedd yn yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang ar lefel Sylfaen (Ôl-16) (gweler Tabl 3.9);
Diffyg cydlyniad yn y ffordd y caiff meini prawf eu cymhwyso o fewn elfennau ar
wahanol lefelau, e.e. y meini prawf a gymhwysir at y Project Unigol (gweler Tabl 3.5).
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Nid oes defnydd digonol o ddisgrifiadau manwl i wahaniaethu perfformiad o fewn lefel a
rhwng lefelau, tra byddai mwy o'r rhain yn rhoi dangosyddion cliriach o raddau dilyniant. At
hynny, nododd adolygiad cychwynnol Cymwysterau Cymru (2016) fod diffyg ffocws a
phenodolrwydd mewn rhai o'r deilliannau dysgu, a'u bod:
“...sy'n aml yn seiliedig ar dermau cyffredinol, heb i sgil ddisgwyliedig eu hategu'n glir,
fel ‘Gallu cymryd rhan yn Her y Gymuned’, ‘Deall y materion sy'n gysylltiedig â Her
Dinasyddiaeth Fyd-eang’ neu ‘Deall ffactorau sy'n gysylltiedig â Her Menter a
Chyflogadwyedd.’ (Cymwysterau Cymru, 2016, t. 18)
Mae problemau o ran meini prawf asesu rhy gyffredinol yn deillio'n rhannol o ffocws
annigonol ar amlinellu'r sgiliau sy'n cael eu hasesu. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos
llythrennedd a rhifedd yn y manylebau Sylfaen/Cenedlaethol Ôl-16.
4.5.4 Pa mor gyson yw'r sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd ag elfennau'r
Dystysgrif Her Sgiliau
Caiff y saith sgil hanfodol a chyflogadwyedd eu hasesu drwy bedair elfen y Dystysgrif lle y
cydnabyddir bod yr holl sgiliau yn debygol o fod yn berthnasol i bob Her a'r Project Unigol.
Mae'r posibilrwydd o orgyffwrdd wedi'i ymgorffori yn y gofyniad yn y manylebau:
‘Rhaid i'r broses o feithrin sgiliau dysgwyr fod yn ganolog wrth gynllunio, cyflwyno a
chwblhau pob Her. Dylid annog a galluogi dysgwyr, trwy'r Heriau a'r Project Unigol, i
feithrin pob un o’r saith sgil hanfodol a chyflogadwyedd, gyda phwyslais penodol ar y
rheini a nodwyd fel y sgiliau i dalu sylw iddyn nhw wrth asesu.’ (Manyleb CA4, 4.1
Meithrin Sgiliau, t. 29).
Yn anffodus, ceir tueddiad yn y gofyniad hwn i ddrysu o ran faint o sylw y dylid ei roi i'r sgiliau
y dylid ‘annog a galluogi’ dysgwyr i'w meithrin heb ffocws asesu yn hytrach na'r ‘[p]wyslais
penodol’ ar y rhai a gaiff eu hasesu. Mae'r tueddiad hwn yn cyd-fynd â nodau'r Fagloriaeth i
ymgorffori dysgu o'r byd go iawn ond eto'n cyflwyno'r posibilrwydd o ddryswch a
gorgyffwrdd. Felly, gellid disgwyl rhywfaint o ailadrodd wrth sicrhau bod sgiliau'n cael eu
cwmpasu, yn hytrach na dysgu dwfn.
Y casgliad cyffredinol yw bod y Dystysgrif yn ceisio asesu gormod a'i bod yn gwneud hynny
mewn ffordd atomyddol, a all adlewyrchu'r anawsterau sy'n gysylltiedig â dod o hyd i ffordd
o asesu rhywbeth mor gymhleth. Gall dysgu y bwriedir iddo feithrin sgiliau o'r byd go iawn
mewn ffyrdd go iawn gael budd o fodelau asesu sy'n fwy cyson â'r hyn sy'n cael ei ddysgu.
Mae pob elfen yn dibynnu ar yr un model asesu rheoledig sydd braidd yn wahanol i gymhwyso
sgiliau mewn cyd-destunau o'r byd go iawn. Wrth gwrs, ceir goblygiad o ran adnoddau sy'n
cyfyngu ar ddyheadau wrth gwblhau'r gwaith o gynllunio model asesu ar gyfer unrhyw
gymhwyster ar raddfa fawr. Felly, mae angen taro cydbwysedd rhwng hwylustod (yr hyn sy'n
hawdd ei asesu a'r hyn y mae modd ei asesu ar raddfa fawr gan ystod eang o athrawon) a'r
hyn sy'n briodol i ddibenion cyffredinol y Dystysgrif a'r Fagloriaeth.
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4.5.5 Asesu'r Project Unigol
Mae'r Project Unigol yn cefnogi'r broses o feithrin sgiliau astudio annibynnol ac yn cynnig
ffordd glir o baratoi ar gyfer symud ymlaen i addysg bellach neu uwch neu ofynion y gweithle.
Mae'n cynnig cyfleoedd penagored ar gyfer dysgu hunangyfeiriedig a meithrin sgiliau
ymchwil.
Mae'r Project Unigol yn cynnwys cyfle i ddysgwyr gyflwyno arteffact fel deilliant i'r project,
ynghyd â thystiolaeth ysgrifenedig. Mae cynnwys arteffact i'w gyflwyno fel rhan o'r project yn
nodwedd arloesol a phriodol o'r model asesu, sy'n addas i ddibenion y Dystysgrif a'r
Fagloriaeth i ddiwallu anghenion cyd-destunau dysgu o'r byd go iawn. Mae'n enghraifft dda o
gysondeb adeiladol rhwng nodau dysgu'r Dystysgrif a'r cynllun asesu.
Mae arteffact yn ymestyn y potensial i gyfrannu at y sgiliau a asesir, e.e. llythrennedd digidol,
ac yn ymgorffori rhai eraill na chânt eu hasesu ar hyn o bryd, e.e. creadigrwydd ac arloesedd.
Nid yw'r manylebau'n rhoi enghreifftiau o arteffactau, ond mae'r meini prawf yn awgrymu y
gallai ffilm ddigidol, pecyn marchnata neu brototeip o gynnyrch fod yn briodol. Mae
arteffactau o'r fath yn addas i'w rhannu â chynulleidfaoedd amrywiol, cael adborth a mesur
effaith. Mae'r nodwedd hon ar y cynllun asesu yn ddewisol ar hyn o bryd.
Mae gofynion y Project Unigol fel a ganlyn:
•
•

Uwch – 3,000 i 5,000 o eiriau (1,500 i 3,000 os mai'r arteffact/cynnyrch yw'r prif ffocws)
Cenedlaethol/Sylfaen – 1,000 i 2,000 o eiriau gyda neu heb arteffact/cynnyrch.
(Egwyddorion Cynllunio ar gyfer Bagloriaeth Cymru, 2014, t. 9).

Nid yw'n glir pam bod penderfynu creu arteffact fel rhan o'r Project Unigol ar lefel Uwch yn
arwain at leihau hyd gofynnol y naratif ategol, ond nad yw hynny'n digwydd ar lefel
Genedlaethol na Sylfaen. Mae'n bosibl bod y cyfrif geiriau cymharol fach ar lefelau
Sylfaen/Cenedlaethol yn golygu nad oes modd cynnwys arteffact. Os yw hyn yn wir, mae
hynny'n wendid ar lefel cynllunio a dylid ailystyried hyn er mwyn sicrhau bod modd cynnwys
y dulliau asesu mwyaf priodol. Mae gan yr arteffact statws is fel elfen asesu os yw'n ddewisol
ac mae'n llai tebygol o gael ei ddewis gan ddysgwyr fel ffordd o ddatblygu eu dysgu a dangos
eu sgiliau. Gall y ffaith nad yw'r amser a dreulir yn datblygu cynnyrch/arteffact yn lleihau'r
cyfrif geiriau ar gyfer y cyflwyniad ysgrifenedig ar lefel Genedlaethol/Sylfaen gyfyngu ar ba
mor ddeniadol yw'r cyfraniad dewisol hwn at yr asesiad.
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4.5.6

Meini prawf asesu'r Project Unigol

Ar lefelau Cenedlaethol a Sylfaen Ôl-16, ceir cydberthynas glir rhwng y meini prawf asesu ar
gyfer y Project Unigol ar ben isaf (Band 1) y lefel Genedlaethol a phen uchaf (Band 3) y lefel
Sylfaen, h.y. ymddengys eu bod bron yn union yr un peth â'i gilydd. Mae'r dull hwn yn cael
effaith gadarnhaol, sef galluogi dysgwyr ar ben uchaf y lefel Sylfaen i ddangos cynnydd sy'n
cyfateb i'r rhai ar ben isaf y lefel Genedlaethol, gan arwain at ddyfarniad Cenedlaethol. Mae'r
meini prawf asesu hyn, yn eu tro, yn cyfateb i feini prawf Band 3 yn CA4, fel y gwelir yn yr
enghreifftiau yn Nhabl 4.3.
Tabl 4.3: Enghreifftiau o'r gydberthynas rhwng meini prawf asesu'r Project Unigol ar draws
yr ystod o fanylebau'r Dystysgrif

DD1
Deall sut i nodi
ffocws a
chwmpas project
unigol

Cenedlaethol/Sylfaen
CA4
Band 3
Marciau 7-9
Cyflwyniad manwl i'r
pwnc yr ymchwiliwyd
iddo gan gynnwys
nodau ac amcanion
priodol.

DD2
Gallu dethol a
chynllunio
dulliau,
adnoddau a
deunyddiau
ymchwil

Rhesymeg fanwl gan
gynnwys cynlluniau i
gyflawni'r nodau a'r
amcanion. Detholwyd
dulliau, adnoddau a
deunyddiau
ymchwil priodol.

DD8
Gallu myfyrio ar
gryfderau a
gwendidau
eich perfformiad
personol

Myfyrio manwl ar
berfformiad personol,
gan gynnwys prosesau
cynllunio, datrys
problemau a chwblhau.

Sylfaen Ôl-16

Cenedlaethol Ôl-16

Band 3
Marciau 7-9
Cyflwyniad clir a
syml i'r pwnc yr
ymchwiliwyd iddo
gan gynnwys
nodau ac amcanion
priodol.
Rhesymeg glir a
realistig gan
gynnwys cynlluniau i
gyflawni'r nodau a'r
amcanion.
Detholwyd dulliau,
adnoddau a
deunyddiau ymchwil
perthnasol.
Myfyrio clir a syml ar
berfformiad
personol,
gan gynnwys
prosesau cynllunio,
datrys problemau
a chwblhau.

Band 1
Marciau 1-3
Cyflwyniad clir a
syml i'r pwnc yr
ymchwiliwyd iddo
gan gynnwys
nodau ac amcanion
priodol.
Rhesymeg glir a
syml gan gynnwys
cynlluniau i
gyflawni'r nodau a'r
amcanion.
Detholwyd dulliau,
adnoddau
a deunyddiau
ymchwil perthnasol.
Myfyrio clir a syml
ar
berfformiad
personol, gan
gynnwys
prosesau cynllunio,
datrys problemau
a chwblhau.

Casglwyd o fanylebau'r Fagloriaeth ar gyfer Cenedlaethol/Sylfaen CA4, Cenedlaethol Ôl16 a Sylfaen Ôl-16.
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Mae'r meini prawf asesu ar gyfer Band 3 (o 4) yn CA4 bron yn union yr un peth â'r rhai a
ddefnyddir ym mhen isaf y fanyleb Genedlaethol Ôl-16 a phen uchaf y fanyleb Sylfaen Ôl-16.
Er bod y dull hwn yn fodd i ddysgwyr Ôl-16 symud ymlaen o lefel Sylfaen i lefel Genedlaethol,
mae hefyd yn peri dryswch. Yn CA4, defnyddir y term ‘manwl’ yn lle'r termau ‘[c]lir a syml’
(Cenedlaethol Ôl-16) a ‘[c]lir a realistig’ (Sylfaen Ôl-16). Mae'r gwahaniaeth rhwng cyflwyniad
‘syml’, ac yna un ‘realistig’ a ‘manwl’, yn fach iawn. Mae'n anodd canfod o'r ddogfennaeth
beth yw'r gwahaniaeth y gellid ei fwriadu, os o gwbl, o ran gwaith athrawon i baratoi dysgwyr
ar gyfer gwahanol fanylebau. Gellid ystyried bod yr holl nodweddion hyn yn ddymunol wrth
ysgrifennu cyflwyniad effeithiol i Broject Unigol, sy'n codi amheuon ynghylch diben cael
manylebau ar lefelau amrywiol gyda meini prawf ar wahân sydd wedi'u geirio'n debyg.
Felly, cyfyd cwestiynau ynghylch defnyddio meini prawf asesu sydd bron yr un peth â'i gilydd,
ond heb fod yn union yr un peth, ar draws lefelau amrywiol. Mae effaith cynnal fframwaith
asesu deuol wedi'i gwneud hi'n anodd cynllunio meini prawf sy'n gydlynol pan edrychir arnynt
mewn modd synoptig. Mae hyn yn wir hyd yn oed lle mae'r meini prawf asesu, yng nghyddestun pob Tystysgrif ar wahân, yn cyflwyno dangosyddion priodol o berfformiad yn erbyn y
deilliannau dysgu a ddymunir.
Ar lefel Uwch, mae'r meini prawf asesu'n gorgyffwrdd yn y ddau fand uchaf mewn rhai
achosion yn CA4, ond nid bob tro. Ymddengys fod rhai bandiau cyrhaeddiad ar gyfer CA4 yn
fwy soffistigedig na phen isaf y bandiau Uwch, ond nid yw CA4 yn caniatáu deilliant ar lefel
Uwch. Er enghraifft, yn y Project Unigol ar gyfer y Dystysgrif Uwch, mae'r maen prawf asesu
isaf (Band 1) ar gyfer deilliant dysgu 2 yn gofyn am resymeg ‘gredadwy’, ond mae'r maen
prawf uchaf (Band 4) yn CA4 yn gofyn am resymeg ‘fanwl ac effeithiol’. Ymddengys fod hyn
yn fwy cyson â maen prawf Band 2 ar y lefel Uwch, sy'n gofyn am resymeg ‘fanwl, rhesymedig
ac effeithiol’. Er bod angen ystyried rhagoriaeth ar lefel CA4 yn ogystal â chyrhaeddiad is ar
lefel Uwch, dylai fod modd gwahaniaethu yn fwy rhwng meini prawf asesu ar lefelau
Cenedlaethol ac Uwch, a byddai hynny'n ddymunol.
Tabl 4.4: Y gydberthynas rhwng meini prawf y Project Unigol ar gyfer DD2 ar lefelau CA4 ac
Uwch
CA4
Band 4
Marciau 10-12
DD2
Rhesymeg fanwl ac
Gallu dethol a effeithiol, gan
chynllunio
ddisgrifio'r
dulliau,
penderfyniadau
adnoddau
a cynllunio i'w gwneud
deunyddiau
wrth ymdrin â'r nodau
ymchwil
a'r amcanion.
Detholwyd dulliau,
adnoddau a
deunyddiau ymchwil
priodol ac effeithiol.

Uwch
Band 1
Marciau 1-3
Rhesymeg
gredadwy yn
disgrifio
dulliau ymchwil,
adnoddau a
deunyddiau
perthnasol
i gyflawni'r nodau
a'r amcanion.

Uwch
Band 2
Marciau 4-6
Rhesymeg fanwl,
rhesymedig ac
effeithiol
yn disgrifio dulliau
ymchwil,
adnoddau a
deunyddiau priodol
i gyflawni'r nodau
a'r
amcanion.
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Casglwyd o fanylebau'r Fagloriaeth ar gyfer lefelau Cenedlaethol/Sylfaen CA4 ac Uwch.
Mae hyn yn adlewyrchu problem o ran sut mae dilyniant ar draws cymwysterau'r Dystysgrif
wedi cael ei gynllunio yn y meini prawf asesu. Mae hon yn nodwedd ar feini prawf a
ddefnyddir i asesu deilliannau dysgu ar gyfer y Project Unigol ar bob lefel, ond mae'r
gorgyffwrdd yn llai cyson yn yr Heriau. Nid oes modd canfod unrhyw gydberthynas gyson
fwriadedig rhwng y meini prawf ar y cam cynllunio.
4.5.7

Ansawdd a chysondeb y meini prawf a ddefnyddir i asesu'r Heriau

Mae ansawdd a chysondeb y meini prawf asesu yn anghyson ar gyfer yr Heriau ar eu gwahanol
lefelau. Un enghraifft yw'r Her Menter a Chyflogadwyedd. Ceir cydberthynas rhwng rhai, ond
nid pob un, o'r meini prawf yn y band uchaf, sef Band 3, ar lefel Sylfaen Ôl-16 ac yn y bandiau
canolig ac uchaf (sy'n cyfateb i'r deilliant lefel Genedlaethol) yn CA4. Ar gyfer yr un deilliant
dysgu, mae un maen prawf yn gofyn am ‘[dd]ealltwriaeth fanwl’ ac mae'r llall yn gofyn am
‘[dd]ealltwriaeth fanwl a phriodol’ (gweler Tabl 4.5). Ni cheir disgrifiad cyson o'r safon sy'n
ofynnol.
Tabl 4.5: Meini prawf asesu'r Her Menter a Chyflogadwyedd ar gyfer lefelau CA4 a Sylfaen Ôl16
CA4
Band 3
Marciau 7-9
Deilliant dysgu 3 (CA4) a
Dealltwriaeth fanwl o'r
deilliant dysgu 4 (Sylfaen Ôl- ffactorau
16)
sy'n gysylltiedig â datblygu
Deall y ffactorau sy'n
cynnig busnes. Arddangosfa
gysylltiedig â Her Menter a Weledol wedi'i strwythuro a'i
Chyflogadwyedd
datblygu'n effeithiol. Sgiliau
cyfathrebu effeithiol i'w
gweld yn y Cyflwyniad
gerbron Panel.

Sylfaen Ôl-16
Band 3
Marciau 7-9
Dealltwriaeth fanwl a
phriodol o'r ffactorau sy'n
gysylltiedig â datblygu
cynnig busnes.
Cyflwynwyd Arddangosfa
Weledol sy'n eglur ac yn
briodol. Sgiliau cyfathrebu
priodol i'w gweld yn y
Cyflwyniad gerbron Panel.

Casglwyd o'r manylebau ar gyfer lefelau Cenedlaethol/Sylfaen CA4 a Sylfaen (Ôl-16)
Ceir cwestiynau o hyd ynglŷn ag ansawdd y meini prawf asesu mewn perthynas â sgiliau
llythrennedd a rhifedd. Deilliant dysgu 3 yn yr Her Menter a Chyflogadwyedd ar lefel Sylfaen
Ôl-16 yw ‘Gallu defnyddio Rhifedd’. Mae'r meini prawf asesu'n cyfeirio at ‘rifedd sylfaenol’
heb unrhyw eglurhad pellach o ystyr hyn o ran asesu, mewn modd ystyrlon, y ffordd y caiff
sgiliau rhifedd penodol eu cymhwyso.
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Tabl 4.6: Deilliant dysgu 3. Meini Prawf, Her Menter a Chyflogadwyedd, Sylfaen (Ôl-16)

DD3
Gallu defnyddio
Rhifedd

Band 1
Marciau 1-3
Llwyddiant
cyfyngedig wrth
ddefnyddio
rhifedd sylfaenol i
ddatrys problemau.
Llwyddiant
cyfyngedig wrth
ddehongli
canlyniadau rhifiadol
sylfaenol.

Band 2
Marciau 4-6
Defnydd
llwyddiannus ar y
cyfan o rifedd
rhifedd sylfaenol i
ddatrys problemau.
Dehongliad
llwyddiannus ar y
cyfan o ganlyniadau
rhifiadol sylfaenol.

Band 3
Marciau 7-9
Defnydd
llwyddiannus o
rifedd
sylfaenol i ddatrys
problemau.
Dehongliad
llwyddiannus o
ganlyniadau
rhifiadol sylfaenol.

Manyleb Bagloriaeth Cymru Sylfaen (Ôl-16), t. 20
Ceir problemau gyda'r meini prawf asesu ar gyfer llythrennedd ar lefel Sylfaen (Ôl-16) hefyd.
Caiff llythrennedd ei asesu'n benodol yn yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang drwy ddeilliant dysgu
3, ‘Gallu defnyddio Llythrennedd’. Ceir anghysondeb mewnol o ran y meini prawf asesu ar
gyfer deilliannau dysgu eraill yn y band uchaf, sef Band 3. Mae Tabl 4.7 yn dangos yr
anghysondebau o ran lefelau o her rhwng y maen prawf hwn a meini prawf eraill yn y band
uchaf hwn.
Tabl 4.7. Meini Prawf Asesu ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang, Sylfaen Ôl-16
Band 3
7-9
DD1
Defnydd llwyddiannus o'i farn, safbwyntiau a'i ddadleuon ei hun
Gallu defnyddio Meddwl a rhai pobl eraill. Ystyriaeth glir a dilys o hygrededd ffynonellau.
yn Feirniadol a Datrys
Defnydd llwyddiannus o dechnegau datrys problemau a gwneud
Problemau
penderfyniadau sylfaenol. Myfyrdod clir a realistig ar y broses
meddwl yn feirniadol a datrys problemau.
DD2
Meddyliwyd am syniadau clir a realistig ar gyfer cysyniad newydd
Gallu defnyddio
gan gynnwys ystyried cryfderau a gwendidau. Datblygwyd a
Creadigedd ac Arloesi
gweithredwyd y syniad a ddewiswyd yn llwyddiannus. Myfyrdod
clir a realistig o'r broses sy'n gysylltiedig â datblygu cysyniad
newydd.
DD3
Defnyddiwyd gramadeg, atalnodi a sillafu syml yn gywir ar y
Gallu defnyddio
cyfan. Mynegwyd gwybodaeth a syniadau sylfaenol gydag ystyr a
Llythrennedd
phwrpas clir.
DD4
Dealltwriaeth briodol o'r mater byd-eang. Ystyriaeth fanwl a syml
Deall y materion sy'n
o ffactorau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol,
gysylltiedig â
technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol perthnasol. Deilliannau
Her Dinasyddiaeth
codi ymwybyddiaeth effeithiol a phriodol.
Fyd-eang
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Manyleb y Fagloriaeth, Sylfaen Ôl-16, t. 24.
Prin yw'r cysondeb rhwng y gofynion o ran llythrennedd yn neilliant dysgu 3, sy'n
canolbwyntio ar fynegi ‘gwybodaeth a syniadau sylfaenol’ a'r hyn sy'n ofynnol gan y
deilliannau dysgu eraill ar y lefel hon. Er enghraifft, mae'n debygol y bydd dysgwyr sy'n gallu
dangos ‘ystyriaeth fanwl a syml o ffactorau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol,
technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol perthnasol’ (deilliant dysgu 4) yn dangos lefel o
lythrennedd sy'n mynd ymhell y tu hwnt i fynegi ‘gwybodaeth a syniadau sylfaenol’ mewn
modd clir a phwrpasol. Awgryma hyn y bu'n anodd dod o hyd i ffyrdd o gynnwys asesu
llythrennedd yng nghymhlethdod yr Her. Mae'r Her yn ei gwneud hi'n ofynnol meithrin
llythrennedd yn helaeth, tra na all y maen prawf ar gyfer mynegi ‘syniadau sylfaenol’
gwmpasu'r sgiliau sydd wedi cael eu meithrin gan y rhai sy'n gallu sgorio marciau yn y bandiau
uwch ar gyfer y deilliannau dysgu eraill.
Ceir tystiolaeth y byddai'n fuddiol datblygu a diwygio'r cynllun asesu. Awgrymir y dylai'r
broses o wneud hynny gynnwys amrywiaeth o randdeiliaid ac athrawon, gan ystyried yn
ofalus sut y bydd unrhyw newidiadau'n cyd-fynd â chynllun cyffredinol fframwaith y
Fagloriaeth yn ogystal â phob un o elfennau'r Dystysgrif a'r fanyleb gysylltiedig.

4.6 A yw model graddio'r Dystysgrif Her Sgiliau yn addas
at y diben?
4.6.1 Graddio'r tair Her a'r Project Unigol
Mae'r model graddio ar gyfer cymwysterau'r Dystysgrif a'u helfennau yn gymhleth. Ar lefel
elfennau, bwriedir i gyflawniad fod yn seiliedig ar allu dysgwr i gyflawni'r deilliannau dysgu a
ddisgrifir yn y fanyleb berthnasol. Ar gyfer pob elfen, dyfernir gradd grynodol yn seiliedig ar
gyfanswm y marciau a ddyfernir am bob un o'r deilliannau dysgu a asesir.
Er enghraifft, gall dysgwr sy'n astudio'r Dystysgrif Sylfaen Ôl-16 naill ai ennill Llwyddiant Lefel
1 neu Deilyngdod Lefel 1 am bob un o'r pedair elfen (neu fethu un neu fwy ohonynt). Mantais
graddio pob elfen ar sail Llwyddiant neu Deilyngdod, yn hytrach na Llwyddo neu Fethu, yw ei
fod yn rhoi cymhelliad a chydnabyddiaeth i'r dysgwyr ar bob cam o'r Dystysgrif. Mae angen
clywed barn y dysgwyr i ddeall i ba raddau y mae dyfarnu lefelau Llwyddiant/Teilyngdod, yn
ogystal â marciau am yr elfennau, yn eu cymell ac yn rhoi boddhad iddynt. O ran y cynllun,
ymddengys ei fod yn cyflwyno cymhlethdod diangen a lefel bellach o gyfrifo nad yw'n effeithio
ar y radd a enillir am gymhwyster y Dystysgrif yn ei chyfanrwydd. Y marciau a ddyfernir am
bob elfen sy'n pennu'r radd grynodol ar gyfer ennill y Dystysgrif. Er bod yn rhaid i ddysgwyr
ennill o leiaf Llwyddiant Lefel 1 ym mhob elfen, mae hyn yn golygu'r un peth â bod yn rhaid
iddynt ennill yr isafswm marciau ar gyfer pob elfen.
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Mae Tabl 4.8 yn rhoi trosolwg o'r gwahanol raddau crynodol sydd ar gael am bob un o
elfennau'r Dystysgrif.
Tabl 4.8: Y graddau sydd ar gael am bob un o elfennau'r Dystysgrif
Y graddau crynodol sydd ar gael am bob un o elfennau'r Dystysgrif
CA4

Sylfaen Ôl-16

Cenedlaethol Ôl-16

Uwch

Methu

Methu

Methu

Methu

Llwyddiant Lefel 1

Llwyddiant Lefel 1

Llwyddiant Lefel 1

Llwyddiant Lefel 3

Llwyddiant Lefel 2

Teilyngdod Lefel 1

Llwyddiant Lefel 2

Teilyngdod Lefel 3

Teilyngdod Lefel 2

Teilyngdod Lefel 2

Rhagoriaeth Lefel 3

Rhagoriaeth Lefel 2

Rhagoriaeth Lefel 2

Adendwm i'r ddogfen ‘Egwyddorion Cynllunio ar gyfer Bagloriaeth Cymru – Tachwedd 2014.
Yn gymwys i gyrsiau i’w haddysgu gyntaf o fis Medi 2015’. Cymwysterau Cymru, t. 6.
Nid yw'n glir p'un a fwriedir i'r ffordd y caiff elfennau eu graddio fod yn gydadferol ai peidio.
Hynny yw, p'un a ddisgwylir i radd Deilyngdod neu Ragoriaeth gyfateb i lefel sylfaenol o
berfformiad ym mhob un o'r deilliannau dysgu, neu b'un a allai fod llawer o ffyrdd o ennill
gradd benodol, yn dibynnu ar gryfderau a gwendidau cyfunol perfformiad dysgwr ym mhob
un o'r deilliannau dysgu gyda'i gilydd. Felly, ceir cwestiynau o hyd ynglŷn â'r gyfatebiaeth
rhwng Teilyngdod Lefel 1 a Llwyddiant Lefel 2.
Ar y cyfan, mae'r ffordd y caiff y tair Her a'r Project Unigol eu graddio braidd yn drwsgl a
gorgymhleth. Mae hyn yn debygol o beri dryswch i aseswyr ac, mewn rhai achosion, ymhlith
dysgwyr ynglŷn â'u trywydd asesu cyn y dyfarniadau terfynol.
4.6.2 Graddio'r dystysgrif
Mae'r tabl isod yn rhoi trosolwg o raddau'r Dystysgrif sydd ar gael am bob lefel mynediad.
Tabl 4.9: Graddau cyffredinol y Dystysgrif sydd ar gael ar gyfer pob lefel mynediad
Graddau cyffredinol y Dystysgrif Her Sgiliau sydd ar gael ar gyfer pob lefel mynediad
CA4
Sylfaen Ôl-16
Cenedlaethol ÔlUwch
16
Rhoddir gradd A* - C i'r
Sylfaen –
A* - C. Rhaid i'r
Rhoddir gradd
Dystysgrif Genedlaethol. I
Llwyddiant*
dysgwr gyflawni
A* – E i'r
ennill dyfarniad
Sylfaen –
pob elfen gydag
Dystysgrif
Cenedlaethol, rhaid i'r
Llwyddiant
isafswm o 80% ar
Uwch.
dysgwr gyflawni pob elfen
lefel 2 ac
gydag isafswm o 80% ar
uchafswm o 20% ar
lefel 2 a'r 20% arall ar lefel
lefel 1.
1.
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Rhoddir gradd Sylfaen –
Llwyddiant neu Sylfaen –
Llwyddiant* i'r Dystysgrif
Sylfaen. I ennill dyfarniad
Sylfaen, rhaid i'r dysgwr
gyflawni pob un o'r
elfennau gydag isafswm o
bob un ar lefel 1.
Casglwyd o fanylebau'r Fagloriaeth ar gyfer lefelau Cenedlaethol (Ôl-16), Sylfaen (Ôl-16),
Cenedlaethol/Sylfaen CA4, ac Uwch
Mae'r iaith a ddefnyddir yn y system raddio yn ddryslyd.
Ar gyfer y Dystysgrif Sylfaen Ôl-16, gellir drysu rhwng y graddau a ddyfernir ar lefel elfen a'r
graddau cyffredinol sydd ar gael ar gyfer y Dystysgrif. Gall dysgwr sy'n astudio'r Dystysgrif
Sylfaen Ôl-16 fod wedi ennill ‘Teilyngdod Lefel 1’ am rai neu bob un o'r elfennau ond dim ond
Llwyddiant neu Lwyddiant* yw'r radd gyffredinol y gall ei hennill ar gyfer y Dystysgrif. Ar ôl
ennill ‘Teilyngdod’ ar gyfer yr elfennau, gallai dysgwyr, yn naturiol, fod wedi drysu a gallent
fod yn siomedig â'r canlyniad hwn.
Nid yw'r dryswch hwn o ran y derminoleg yn berthnasol i ddysgwyr sy'n ennill y Dystysgrif ar
lefel Genedlaethol (naill ai ar lefel CA4 neu Ôl-16), lle y defnyddir system raddio A* – C. Fodd
bynnag, ceir diffyg cydlyniad o ran gweithio gyda dyfarniadau Llwyddiant, Lefel a Theilyngdod
ar gyfer elfennau, wedi'u cyfuno â gradd derfynol sy'n defnyddio graddfa wahanol sy'n cyfateb
i ddyfarniadau TGAU.
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5 Ymgysylltu â Dysgwyr ac Athrawon
Mae'r adran hon o'r adroddiad yn archwilio canfyddiadau allweddol y dadansoddiad o'r
grwpiau ffocws â dysgwyr a'r cyfweliadau ag athrawon, darlithwyr a chyd-gysylltwyr y
Fagloriaeth 12. Daeth pedair thema i'r amlwg o'r data hyn, a gaiff eu harchwilio yn eu tro:
1.
2.
3.
4.

Dealltwriaeth o'r Dystysgrif Her Sgiliau (y Dystysgrif) a Bagloriaeth Cymru (y Fagloriaeth),
Profiad o'r Dystysgrif, gan gynnwys yr hyn a aeth yn dda a'r heriau,
Sgiliau a gaiff eu meithrin drwy'r Dystysgrif,
Cymorth gan athrawon, teulu a'r gymuned.

Ar ddiwedd yr adran, ceir rhai sylwadau ac awgrymiadau ychwanegol gan athrawon y tu hwnt
i'r pedair thema hyn.
Fel y nodwyd yn yr adran ar fethodoleg, barn y rhai a gymerodd ran yn yr adolygiad hwn a
adlewyrchir yma, sef sampl o ddysgwyr ac athrawon sy'n astudio neu'n cyflwyno'r Dystysgrif
ar hyn o bryd. Dim ond am eu profiad o'r Dystysgrif, a'i lle o fewn fframwaith y Fagloriaeth, y
cafodd y cyfranogwyr eu holi. Felly, mae'n amhosibl cymharu eu hymatebion â'u barn ar
gymwysterau eraill a'u profiadau ohonynt. Er eu bod yn nodi canfyddiad a phrofiad, ni ddylid
ystyried bod y data a gasglwyd yn cynnwys datganiadau o ffaith. Lle bo dysgwyr ac athrawon
wedi priodoli achosiaeth, rydym wedi dewis eu cynnwys lle y bo'n briodol fel datganiadau o
ganfyddiad a/neu brofiad, ond rydym yn ymatal rhag gwneud unrhyw sylwadau ar eu
cywirdeb. 13

5.1 Dealltwriaeth o'r Dystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth
Cymru
Y thema gyntaf a nodwyd gennym oedd dealltwriaeth dysgwyr ac athrawon o'r Dystysgrif a'r
Fagloriaeth, yn ôl yr hyn a nodwyd ganddynt. Roeddem yn awyddus i ymchwilio i ba raddau y
mae dysgwyr ac athrawon yn deall diben a strwythur y Dystysgrif a'i lle o fewn y Fagloriaeth,
yn ogystal â fframwaith ehangach y Fagloriaeth ei hun.
5.1.1 Dealltwriaeth dysgwyr o'r Dystysgrif Her Sgiliau
Er mwyn gweld pa mor dda y mae dysgwyr yn deall y Dystysgrif, gwnaethom gynnal
dadansoddiadau lefel uchel gan ddefnyddio codio rhifol meintiol. (Amlinellir y dull dadansoddi
hwn a'r canfyddiadau manwl yn atodiad 5). Dangosodd ein data fod sawl cyfranogwr yn y
grwpiau ffocws o'r farn nad oeddent yn deall y cymhwyster yn llawn. Er bod y canfyddiad
hwn yn gyson ar bob lefel o'r Dystysgrif, arweiniodd y dadansoddiad o fath o ganolfan (h.y.
p'un a oedd y dysgwr yn mynychu ysgol, coleg chweched dosbarth neu goleg AB) at ddarlun
manylach lle'r oedd yn ymddangos bod gan ddysgwyr mewn colegau AB ddealltwriaeth well
Drwy gydol yr adran hon o'r adroddiad, byddwn fel arfer yn defnyddio ‘athrawon’ wrth gyfeirio at athrawon,
darlithwyr a chyd-gysylltwyr y Fagloriaeth.
13
I gael esboniad o rai o'r termau technegol a ddefnyddir yn yr adran hon o'r adroddiad, gweler adran 3.3; am
restr o'r pynciau a drafodwyd a'r cwestiynau a ofynnwyd, gweler Atodiadau 2 a 3.
12
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o'r Dystysgrif nag eraill. Mewn un grŵp ffocws a oedd yn cynnwys dysgwyr mewn coleg AB,
cafwyd trafodaeth ynghylch pwy a oedd wedi cwblhau pa elfen o'r Dystysgrif. Hefyd, mae
hwyluswyr wedi nodi bod angen llai o awgrymiadau ar ddysgwyr mewn colegau AB na
dysgwyr mewn canolfannau eraill i nodi'r Dystysgrif a'i helfennau. Fodd bynnag, mae'n werth
nodi y gall y ffaith bod sampl lai o ddysgwyr o golegau AB egluro rhai o'r gwahaniaethau hyn.
Y tu hwnt i golegau AB, roedd dysgwyr â rhywfaint o ddealltwriaeth o'r Dystysgrif yn gallu
amlinellu diben y cymhwyster, er enghraifft,
“Mae'n ymwneud â dysgu am y byd o'ch cwmpas a sut i gymhwyso'r sgiliau hynny at
wahanol bethau a sefyllfaoedd.” [CA4]
Mynegodd nifer fach o grwpiau lefel uchel o ddealltwriaeth (heb awgrymiadau) ynglŷn â'r
Dystysgrif, fel y disgrifiad hwn a roddwyd gan ddysgwr sy'n astudio'r Dystysgrif Uwch,
'[Mae'r Dystysgrif yn] gymhwyster sydd wedi'i rannu'n bedair her ar wahân, ac mae
mwy o farciau ar gael am y project unigol. Mae'n cael ei dderbyn ym mhob prifysgol
yng Nghymru a rhai o brifysgolion Lloegr felly bydd yn ddefnyddiol i ni gael lle mewn
prifysgol”.
Lle y gwelsom y lefelau uchaf o ddealltwriaeth o'r Dystysgrif, roedd y dysgwyr yn gallu rhoi
crynodeb o bob elfen. Rhoddodd un grŵp o ddysgwyr a oedd yn astudio'r Dystysgrif Uwch y
priodweddau canlynol i bob elfen:
•
•
•
•

Roedd y Project Unigol yn cael ei gysylltu â dewis (“Ymchwilio'n ehangach i bwnc o'n
dewis...”)
Roedd Her y Gymuned yn cael ei chysylltu â gwirfoddoli (“Helpu'r gymuned a meithrin
sgiliau yn sgil hynny...”)
Roedd yr Her Menter a Chyflogadwyedd yn cael ei chysylltu â'r sgiliau sydd eu hangen i
symud ymlaen (“Er mwyn helpu i gynllunio ein dyfodol a gweld pa sgiliau sydd eu hangen
arnom i symud ymlaen...”)
Roed yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yn cael ei chysylltu ag ymestyn gwybodaeth
(“Ymwybyddiaeth ehangach o faterion yn y byd ehangach.”)

Dywedodd rhai dysgwyr eu bod wedi cael taflenni gwybodaeth am y Dystysgrif. Mewn rhai
achosion, dywedwyd wrthym fod y taflenni hynny'n ddefnyddiol, a dywedodd un dysgwr a
oedd yn astudio'r Dystysgrif Uwch,
“A bod yn deg, wnaethon nhw roi taflen i ni a oedd yn crynhoi beth oedd gennym ym
mhob elfen, ac roedd hyn yn ddefnyddiol iawn oherwydd doedden ni ddim yn gwybod.”
Fodd bynnag, gwelwyd hefyd achosion lle'r oedd gan y grwpiau ychydig yn fwy o amheuon
ynglŷn â'r taflenni gwybodaeth a ddarparwyd gan eu canolfannau, sef naill ai eu bod wedi cael
mwy nag un fersiwn neu eu bod wedi cael diweddariadau sydd, yn eu barn nhw, yn anghyson
â'i gilydd.
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Y nodwedd ar y Dystysgrif roedd gan ddysgwyr y mwyaf o gwestiynau amdani ac roeddent yn
drysu fwyaf ynglŷn â hi oedd y ffordd y caiff ei hasesu. Mae'n werth nodi bod gan ddysgwyr a
ddangosodd lefel uchel o ddealltwriaeth o'r Dystysgrif, hyd yn oed, gwestiynau a phryderon
ynglŷn â'r model asesu. Fodd bynnag, nid oes modd cymharu eu dealltwriaeth o fodel asesu'r
Dystysgrif â'u dealltwriaeth o fodel asesu cymwysterau eraill y maent yn eu hastudio. Felly, ni
allwn ganfod p'un a yw'r lefel o ddealltwriaeth a nodwyd yn unigryw i'r Dystysgrif.
Un thema gyffredin a ddaeth i'r amlwg oedd y ffordd y caiff elfennau'r Dystysgrif eu hasesu.
Dywedodd rhai dysgwyr nad oeddent yn ymwybodol o'r ffaith bod pob elfen yn cael ei hasesu
ar wahân. Lle'r oedd dysgwyr yn gwybod bod pob elfen o'r Dystysgrif yn cael ei hasesu ar
wahân, roedd dysgwyr yn rhwystredig am nad oeddent yn gwybod sut mae'r model asesu'n
gweithio. Roedd rhai dysgwyr yn meddwl bod yr elfennau'n cael graddau Llwyddiant,
Teilyngdod a Rhagoriaeth, tra bo eraill yn meddwl eu bod yn cael gradd o A* i G neu A* - E,
yn yr un ffordd â chymwysterau TGAU a Safon Uwch.
Thema amlwg arall ym mhob canolfan oedd diffyg dealltwriaeth o sut i ennill marc uchel am
bob elfen o'r Dystysgrif. Dywedodd rhai dysgwyr nad oeddent yn deall y meini prawf asesu na
sut roeddent yn cael eu cymhwyso at eu gwaith. Roedd eraill yn ansicr ynghylch sut roedd
marciau a enillwyd am elfennau unigol yn cyfrannu at radd gyffredinol y Dystysgrif.
Yn y Dystysgrif, caiff o leiaf un Her ei chwblhau mewn grŵp, ond mae pob dysgwr yn cyflwyno
ei waith ei hun i'w asesu. Roedd rhai dysgwyr yn teimlo'n gadarnhaol am hyn, gan eu bod o'r
farn bod hyn yn adlewyrchu cyfraniad unigolyn at broject yn well. Fodd bynnag, gwelwyd nad
oedd rhai dysgwyr bob amser yn glir ynghylch y gwahaniaeth rhwng gwaith grŵp ac asesiad
unigol, ac mae'n ymddangos bod hyn wedi arwain at ddisgwyliad y byddai eu marciau yr un
peth â'i gilydd.
5.1.2 Dealltwriaeth dysgwyr o le'r Dystysgrif Her Sgiliau o fewn Bagloriaeth
Cymru
Roedd yr atebion i'r cwestiwn “Beth yw lle [y Dystysgrif] yn fframwaith y Fagloriaeth?” yn
amrywio'n fawr rhwng canolfannau a grwpiau. Ar waelod y raddfa, roedd ambell grŵp ffocws
lle nad oedd y dysgwyr, yn ôl pob golwg, yn ymwybodol bod y Dystysgrif yn rhywbeth ar
wahân i'r Fagloriaeth o gwbl. Mae sylwadau fel “os gwnewch chi ddweud rhywbeth wrthym
amdani, efallai y byddwn ni'n ei hadnabod” neu “ai dyna ble fyddwn ni ddim yn cael y
Fagloriaeth os byddwn ni'n methu dau bwnc?” yn arwydd o'r diffyg ymwybyddiaeth a welwyd
mewn rhai canolfannau.
Dywedodd dysgwr arall mewn grŵp wrthym,
"Dim ond yn ddiweddar rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n cael tystysgrif ar wahân i'r
Fagloriaeth”. [Uwch]
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Mewn grwpiau â lefel ganolig o ddealltwriaeth ynglŷn â'r Dystysgrif, roedd ymwybyddiaeth ei
bod yn rhan o'r Fagloriaeth, ond nid o reidrwydd ddealltwriaeth o'r ffordd y mae'n gweithio
na sut mae popeth yn cyd-fynd â'i gilydd. Yn wir, dywedodd un dysgwr wrth yr hwylusydd,
“Rwy'n deall ei bod hi'n rhan o gymhwyster Bagloriaeth Cymru ac y bydd yn cyfuno â
chymhwyster TGAU arall i roi eich cymhwyster Bagloriaeth llawn i chi [sic]”. [CA4]
5.1.3 Dealltwriaeth dysgwyr o Fagloriaeth Cymru
O ran y Fagloriaeth yn ei chyfanrwydd, daethom ar draws grwpiau a ddangosodd lefel
gymharol uchel o ddealltwriaeth ar y cyd. Er enghraifft, dywedwyd wrthym,
“Mae'n ymddangos bod y Fagloriaeth yn ffordd i ni gael y mathau o sgiliau y bydd eu
hangen arnon ni pan fyddwn yn gadael fan hyn, sy'n golygu mwy na dim ond un pwnc”.
[Uwch]
Mewn grŵp arall lle'r oedd yn ymddangos bod y cyfranogwyr yn dangos lefel eithaf uchel o
wybodaeth am y Fagloriaeth, dywedodd un cyfranogwr wrthym,
“Rydym wedi cael gwybod bod y Fagloriaeth yn ymwneud â sgiliau a phethau sydd ar
draws yr holl bynciau rydyn ni'n eu hastudio. Mae'n ymddangos ei bod yn ffordd o gael
mwy allan o'n astudiaethau” [Uwch]
Ar ben isaf y raddfa ddealltwriaeth, pan ofynnwyd a allent ddisgrifio'r Fagloriaeth, eisteddodd
un grŵp o ddysgwyr CA4 mewn distawrwydd nes i un aelod o'r grŵp ateb, “Na allwn, ddim
mewn gwirionedd”. Ar ôl i hwylusydd y grŵp roi awgrymiadau, atebodd aelod arall o'r grŵp,
“Mae hynny'n swnio fel beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud”.
Hefyd, gwelwyd rhywfaint o ddryswch ynglŷn â beth yw gwahanol ffurfiau a lefelau'r
Fagloriaeth. Unwaith eto, nid oedd y dryswch hwn i'w weld ym mhob grŵp, ond mae'r sylw
canlynol gan grŵp CA4 yn arwydd o rai o'r ymatebion llawn penbleth a gafwyd pan ofynnwyd
i ddysgwyr pa ffurf ar y Fagloriaeth roeddent yn ei hastudio. Dywedodd un dysgwr ei bod yn
meddwl eu bod yn “gwneud y genedlaethol”. Dywedodd un arall fod cyflwyniad PowerPoint
wedi cael ei ddangos iddynt a “Dywedodd yr athrawon os ydych yn gweithio ar y lefel hon,
Cenedlaethol yw'r lefel, ac os na fyddwch yn cyrraedd y safon byddwn yn eich symud i lawr i
lefel Sylfaen”. Ychwanegodd aelod arall o'r grŵp nad oedd yn gwybod bod lefelau gwahanol
i'w cael.
5.1.4 Dealltwriaeth athrawon o'r Dystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru
Dywedodd yr athrawon sy'n arwain ar y Dystysgrif ac yn ei chyflwyno eu bod yn deall diben,
strwythur a chynnwys y Dystysgrif, yn ogystal â'i chydberthynas (fel cymhwyster) â'r
Fagloriaeth (fel y fframwaith). Fodd bynnag, roeddent o'r farn nad oedd athrawon nad ydynt
yn ymwneud yn uniongyrchol â hi, nac uwch reolwyr mewn rhai achosion, bob amser yn ei
deall. Hefyd, dywedodd rhai o'r cyfweleion, er eu bod yn deall strwythur y Dystysgrif a'r
Fagloriaeth, eu bod yn ei chael hi'n anodd ei esbonio i ddysgwyr, athrawon eraill, rhieni a
chyflogwyr.
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Nododd athrawon sy'n gweithio fel cymedrolwyr i CBAC ymdeimlad cynyddol o
ddealltwriaeth a hyder wrth gyflwyno'r Dystysgrif, sydd wedi arwain at fwy o gymhelliant a
diddordeb gan ddysgwyr. Hefyd, roedd llawer o athrawon mewn ysgolion yn credu bod
ganddyn nhw a'u cydweithwyr fwy o hyder wrth gyflwyno ac asesu'r Dystysgrif yn ystod
blwyddyn academaidd 2016/17 o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
Roedd pob cyfwelai'n teimlo'n gadarnhaol am lawer o agweddau ar y Dystysgrif gan ddweud
ei bod, i raddau, yn cyflawni ei diben diffiniedig.
5.1.5 Crynodeb o'r arsylwadau ynglŷn â dealltwriaeth o'r Dystysgrif Her Sgiliau
Ar y cyfan, gwnaethom yr arsylwadau canlynol ynglŷn â dealltwriaeth o'r Dystysgrif:
•
•

•

•

•

•

Roedd sawl dysgwr yn y grwpiau ffocws o'r farn nad oeddent yn deall y Dystysgrif yn
llawn. Gallai dysgwyr a oedd â rhywfaint o ddealltwriaeth amlinellu diben y Dystysgrif,
ond dim ond nifer fach o grwpiau a oedd yn gallu amlinellu pob elfen o'r cymhwyster.
Yn benodol, gwelwyd dryswch ymhlith dysgwyr ynglŷn â'r ffordd y caiff y Dystysgrif ei
hasesu, gan gynnwys sut y caiff y meini prawf asesu eu cymhwyso at eu gwaith, sut y caiff
pob elfen ei graddio a sut mae'r marciau ar gyfer pob elfen o'r Dystysgrif yn cyfrannu at
eu gradd gyffredinol.
Dywedodd rhai dysgwyr eu bod wedi cael taflenni gwybodaeth am y Dystysgrif gan eu
canolfan. Er bod rhai dysgwyr o'r farn bod y rhain yn ddefnyddiol, dywedodd eraill eu bod
yn ansicr ynglŷn â pha mor gywir oedd y wybodaeth gan eu bod wedi cael taflenni
gwybodaeth â gwybodaeth anghyson arnynt.
Roedd dealltwriaeth o le'r Dystysgrif o fewn y Fagloriaeth yn amrywio'n fawr rhwng y
grwpiau ffocws. Roedd yn ymddangos nad oedd rhai dysgwyr yn ymwybodol bod y
Dystysgrif yn wahanol i'r Fagloriaeth, tra bo eraill yn deall bod y Dystysgrif yn rhan o'r
Fagloriaeth.
Ar y cyfan, roedd athrawon a gyfwelwyd o'r farn bod ganddynt ddealltwriaeth dda o
gynllun y Dystysgrif a'r Fagloriaeth. Fodd bynnag, gwnaethant nodi bod eu hesbonio i
ddysgwyr, athrawon eraill a rhieni yn heriol, a'u bod o'r farn nad oedd athrawon nad
ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â nhw, nac uwch reolwyr mewn rhai achosion, bob
amser yn eu deall.
Roedd pob cyfwelai'n teimlo'n gadarnhaol am egwyddorion y Dystysgrif gan ddweud ei
bod, i raddau, yn cyflawni ei diben diffiniedig.

5.2 Profiad o'r Dystysgrif Her Sgiliau
Mae'r ail thema a nodwyd gennym yn archwilio profiadau dysgwyr ac athrawon o'r Dystysgrif,
gan gynnwys yr hyn a aeth yn dda a'r hyn a oedd yn heriol iddynt.
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5.2.1 Profiad dysgwyr o'r Dystysgrif Her Sgiliau
Roedd gan ddysgwyr farn gref ar y Dystysgrif. Er bod yr ymatebion a'r drafodaeth grŵp yn
tueddu i fod yn frwd, nid oedd y rhan fwyaf o'r sylwadau'n mynd ymhellach na nodi ei bod yn
‘hwyl’ neu'n ‘ddiflas’. Gwnaed sylwadau negyddol, fel,
“Wnes i ddim dewis y Fagloriaeth a byddai'n well gen i dreulio fy amser yn gwneud
Celf” [Uwch]
ond cawsant eu gwrthbwyso gan sylwadau cadarnhaol, fel,
"Rydw i wir yn mwynhau mynd i wersi'r Fagloriaeth. Mae'n gyffrous iawn ac yn eithaf
gwahanol i eistedd mewn gwersi eraill. Mae rhannu a helpu yn y profiad yn dda” [CA4]
Yn un o'r sylwadau a roddodd y mwyaf o wybodaeth, awgrymodd un dysgwr y byddai wedi ei
mwynhau'n fwy petai cysylltiad mwy pendant rhyngddi a'r dysgu mewn pynciau eraill.
Awgrymodd dysgwr arall y byddai cael enghreifftiau clir o beth i'w wneud o'r dechrau wedi
bod yn ddefnyddiol.
Mewn rhai grwpiau ffocws, awgrymodd dysgwyr nad oeddent wir yn gweld unrhyw beth yn
arbennig o wahanol am astudio'r Dystysgrif, gyda sylwadau fel “gwersi normal ydyn nhw
mewn gwirionedd” [CA4].
5.2.2 Profiad athrawon o'r Dystysgrif Her Sgiliau
Nododd llawer o gyfweleion eu bod yn mwynhau cyflwyno'r Dystysgrif a'i bod yn rhoi
boddhad proffesiynol iddynt. Dywedodd un cyfwelai, “Mae'n gallu bod yn berthnasol, yn
uchelgeisiol ac yn ddiddorol. Mae'n gam enfawr i'r cyfeiriad cywir. Eich cyfrifoldeb chi yw
gwneud iddi weithio”. Ar y cyfan, roedd cyfweleion yn teimlo'n fwy cadarnhaol ynglŷn â'r
Dystysgrif mewn canolfannau lle roeddent o'r farn ei bod yn cael ei gwerthfawrogi a'i
chefnogi'n dda.
Roedd pob cyfwelai'n teimlo'n gadarnhaol am egwyddorion y Dystysgrif, ond roedd llawer o'r
farn bod angen ei mireinio a'i symleiddio er mwyn ei gwneud yn gliriach ac yn haws ei thrin.
Dywedodd un cyfwelai,
“Gyda chynnydd yn y dyfodol ac os bydd Llywodraeth Cymru a CBAC yn clywed y
negeseuon, mae cyfle i'w gwneud yn haws ei thrin, yn gliriach ac yn fwy cydlynol.
Mae'r fframwaith yno ac mae'r athroniaeth a'r egwyddorion yn wych. Rhaid i'r
rhannau unigol weithio'n fwy effeithiol”.
Er y teimlid bod llawer o agweddau ar y Dystysgrif yn sicrhau bod dysgwyr yn meithrin y sgiliau
sydd eu hangen arnynt at y dyfodol, nad ydynt o reidrwydd yn cael eu meithrin ym meysydd
eraill y cwricwlwm, dywedodd nifer o gyfweleion nad yw bob amser yn glir sut y cânt eu
meithrin drwy bob un o'r Heriau a'r Project Unigol. Dywedodd cyfweleion y dylai hyn gael ei
nodi'n fwy clir er mwyn helpu dysgwyr i ddeall beth y gallant ei wneud i wella a meithrin y
sgiliau hyn. Nododd un cydgysylltydd Bagloriaeth Cymru mewn coleg AB,
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“Os bydd dysgwyr yn cael gwybod o'r dechrau pa sgiliau sydd ym mhob Her, dyna
hanner y frwydr. Maen nhw'n gallu gweld ble mae eu cryfderau. Mae angen i ni nodi'r
sgiliau hyn yn glir. Hefyd, trosglwyddedd y sgiliau hyn... ble arall maen nhw'n gallu eu
defnyddio nhw”,
Cafwyd llawer o sylwadau ar lwyddiannau dysgwyr unigol sydd wedi disgleirio mewn ffyrdd
annisgwyl, fel y rhai nad ydynt yn hoff o'r tasgau grŵp neu sy'n teimlo'n nerfus ynglŷn â
chyflwyno eu gwaith. Nodwyd bod dysgwyr ac athrawon fel ei gilydd, mewn llawer o
achosion, yn dathlu ac yn llawenhau pan fyddant yn llwyddo. Crynhodd un athro deimladau
llawer ohonynt drwy ddweud,
“Mae wedi rhoi cymaint o foddhad ar y diwedd i rannu llawenydd y dysgwyr eu bod
wedi llwyddo i gwblhau'r cwrs”.
Roedd teimlad unfrydol ymhlith athrawon ei bod yn anodd cyfleu natur y Dystysgrif i
gydweithwyr, dysgwyr, rhieni a chyflogwyr o'r dechrau. Dywedodd llawer o'r cyfweleion
wrthym fod canfyddiad nad oes cymaint o werth na statws i'r Dystysgrif â chymwysterau
TGAU a Safon Uwch. Roedd rhai yn siomedig nad oedd lansiad uchel ei broffil i amlinellu
gwerth a statws y Dystysgrif.
Pan ofynnwyd yn benodol i'r athrawon mewn cyfweliadau am yr heriau sy'n gysylltiedig â
chyflwyno'r Dystysgrif, roedd llawer o'r farn ei bod yn eithaf heriol o gymharu â'u
dyletswyddau dysgu eraill. O'r athrawon a gyfwelwyd, dywedodd llawer mai'r cyfnod y maent
wedi bod yn gweithio ar y Dystysgrif yw'r cyfnod sydd wedi peri'r mwyaf o straen drwy gydol
eu gyrfaoedd. Serch hynny, ni allwn fod yn sicr faint o'r straen hwnnw y gellir ei briodoli'n
uniongyrchol i weithio ar y Dystysgrif a faint ohono sy'n gysylltiedig â chyd-destun ehangach
y Fagloriaeth a'u rolau a'u cyfrifoldebau eraill. Crynhodd un athro y teimlad hwn drwy nodi,
“Rydyn ni'n teimlo nad ydyn ni'n cyflawni dim byd o werth... pwysau aruthrol dim ond
i gwblhau'r gwaith. Mae'n llawer mwy o waith na phynciau eraill.”
Dywedodd athrawon wrthym eu bod o'r farn bod y dogfennau canllawiau craidd, fel y
manylebau, yn rhy gymhleth. Un o'r sylwadau nodweddiadol oedd,
“Mae ceisio deall y dogfennau yn hunllef.”
Nododd llawer o gyfweleion fod negeseuon cymysg a newidiadau i'r canllawiau gan y corff
dyfarnu ar adeg hwyr yn y cwrs wedi gwneud hyn yn anos.
Hefyd, cafwyd cwynion bod diffyg adnoddau enghreifftiol yn gysylltiedig ag asesu, a diffyg
adnoddau i gefnogi'r broses o gyflwyno ac asesu yn Gymraeg (sylw a wnaed yn unfrydol mewn
canolfannau cyfrwng Cymraeg). Cododd cyfweleion gwestiynau ynglŷn â'r ffaith nad yw
ansawdd yr adnoddau a'r deunyddiau enghreifftiol a rennir ar wefannau Consortia Addysg
Rhanbarthol yn cael ei reoli; yn enwedig yn ystod y flwyddyn gyntaf.
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Hefyd, mynegodd yr athrawon a gyfwelwyd gennym bryderon ynglŷn â'r adnoddau sydd eu
hangen i gyflwyno'r Dystysgrif. Roeddent yn ystyried ei bod yn fwy dwys o ran adnoddau na
phynciau eraill, a gwnaethant fynegi pryderon nad oes ganddynt yr adnoddau TG i ymdopi â
gofynion yr asesiadau a'r e-bortffolio.
Roedd yr athrawon a gyfwelwyd yn ystyried bod gormod o ailadrodd rhwng pob Tystysgrif.
Gall hyn ei gwneud hi'n wirioneddol anodd cymell dysgwyr, yn enwedig y rhai sy'n symud o
CA4 mewn ysgolion i fod yn ddysgwyr Ôl-16 mewn colegau AB. Roedd cyfweleion mewn
colegau AB yn galw am gymhwyster gwahanol ar gyfer dysgwyr Sylfaen a Chenedlaethol, a
dywedodd un cyfwelai,
“Mae Ôl-16 yn rhy debyg i CA4. Does dim digon o wahaniaethu a dilyniant. Yr unig
newid yw'r cymhwyster atodol. Rydyn ni'n teimlo bod hyn yn anghywir... mae angen
iddo newid. Dylai'r ffocws fod ar sgiliau cyflogadwyedd”.
Dywedodd cyfwelai arall mewn coleg AB mawr,
Ein rôl yw ‘trawsnewid bywydau’ ein dysgwyr. Rydyn ni'n canolbwyntio ar sgiliau
galwedigaethol a'r sgiliau craidd, ond bu'n rhaid i ni leihau'r oriau galwedigaethol.
Mae'n broblem oherwydd maen nhw'n dod atom ni am nad ydyn nhw am fynd i'r ysgol
mwyach. Sawl fersiwn o'r Dystysgrif y bydd yn rhaid iddyn nhw ei gwneud? Mae'n
ailadroddus, ac felly'n lleihau cymhelliant dysgwyr.
Dywedodd llawer o gyfweleion eu bod yn wynebu heriau wrth asesu gwaith dysgwyr am fod
y model asesu'n gymhleth. Roeddent yn teimlo nad oedd geiriad y meini prawf asesu yn
ddigon clir na manwl, ac roeddent hefyd yn ystyried eu bod yn rhy generig. Hefyd, dywedodd
llawer ohonynt fod y meini prawf asesu'n oddrychol a'i bod yn anodd i gydweithwyr gytuno
ar y marciau i'w dyfarnu. Roedd athrawon a oedd wedi addysgu BTEC a chyrsiau
galwedigaethol eraill, lle mae'r math hwn o fodel asesu yn fwy cyffredin, yn teimlo'n fwy
hyderus.
Er bod yr athrawon a'r darlithwyr hynny sy'n gymedrolwyr i CBAC yn teimlo eu bod yn gallu
cymhwyso'r gridiau asesu'n well a bod y rhestr termau'n helpu, roeddent yn ei chael hi'n
anodd hyfforddi aelodau eraill o staff. Roedd hyn yn bryder arbennig mewn canolfannau mwy
sydd ag athrawon newydd neu lle nad oes gan unigolion y profiad na'r arbenigedd gofynnol
yn yr Her benodol y maent yn ei haddysgu. Crynhodd un athro'r pryder hwn fel a ganlyn:
"Mae diffyg eglurder yn ymddangos fel diffyg hygrededd ar lefel ysgol. Mae mor anodd
bod yn gadarnhaol wrth hyfforddi staff eraill i asesu.”
Roedd bron pawb a gyfwelwyd yn credu mai'r Project Unigol oedd yr elfen symlaf i'w hasesu.
Dywedodd un athro, “Mae'n fwy rhesymegol a systematig”. Fodd bynnag, dywedodd un
athrawes ei bod yn ei chael hi'n anodd iawn bod yn deg â phob un o'i dysgwyr am fod yr
amrywiaeth o bynciau a ddewiswyd mor eang.
Pan ofynnwyd iddynt am yr asesu yn gyffredinol, dywedodd rhai o'r canolfannau llai ei fod yn
hawdd ei drin. Fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf o'r cyfweleion yn credu bod gormod o asesu.
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Y prif bryder oedd bod yr asesu a'r amser sydd ei angen ar athrawon i geisio sicrhau cysondeb,
cywirdeb a thegwch yn cael effaith ar y gwaith o gyflwyno'r cymhwyster ac ar yr addysgu a'r
dysgu. Hefyd, roedd y rhan fwyaf o'r farn bod nifer yr oriau a ragnodir ar gyfer asesiadau
rheoledig yn rhy feichus ac, mewn sawl canolfan, bod sicrhau bod dysgwyr yn gallu defnyddio
cyfrifiaduron am yr amser sy'n ofynnol yn her logistaidd ac ymarferol.
Caiff pob un o elfennau'r Dystysgrif ei hasesu gan y ganolfan y mae'r dysgwr yn ei mynychu.
Disgwylir i ganolfannau safoni penderfyniadau asesu mewnol ar gyfer y Project Unigol a'r tair
Her. Dyma'r broses a ddefnyddir gan ganolfannau er mwyn sicrhau y caiff pob dysgwr ei farnu
yn ôl yr un safon ar draws gwahanol aseswyr, grwpiau addysgu ac o flwyddyn i flwyddyn.
Mae'r corff dyfarnu'n darparu canllawiau i ganolfannau ar sefydlu prosesau safoni mewnol.
Dywedodd y rhan fwyaf o'r cyfweleion fod y canllawiau'n gynhwysfawr ac yn ddefnyddiol,
ochr yn ochr â chyfarfodydd ffurfiol rhwng canolfannau. Fodd bynnag, awgrymodd rhai
cyfweleion y gall fod yn heriol rhoi'r canllawiau ar waith am eu bod yn gymhleth ac yn niferus,
a bod angen taro cydbwysedd rhwng bod yn gynhwysfawr ac yn eglur.
Mae'n ofynnol i ganolfannau gyflwyno marciau eu dysgwyr ar gyfer pob elfen, a darparu sampl
o waith dysgwyr wedi'i farcio, erbyn dyddiadau y cytunwyd arnynt. Wedyn, mae'r corff
dyfarnu'n cymedroli'r sampl o waith wedi'i farcio er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch o fewn
canolfannau a rhyngddynt. Gwnaeth yr athrawon a gyfwelwyd gennym fynegi pryderon
ynglŷn â faint o waith gweinyddol sy'n ofynnol ar gyfer cofnodi a lanlwytho marciau, yn
enwedig o fewn y cyfyngiadau amser a bennir, ac roedd hyn yn bryder arbennig mewn
canolfannau mawr. Fodd bynnag, ni allwn wneud sylwadau ynghylch p'un a oedd hyn hefyd
yn bryder i'r athrawon hyn wrth gyflwyno marciau dysgwyr ar gyfer asesiadau di-arholiad
mewn pynciau eraill.
5.2.3 Profiad o bedair elfen y Dystysgrif Her Sgiliau
Yn yr adran hon, byddwn yn archwilio profiadau dysgwyr ac athrawon o bob un o'r pedair
elfen sy'n ffurfio'r Dystysgrif: Her y Gymuned, yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang, yr Her Menter
a Chyflogadwyedd a'r Project Unigol.
5.2.3.1 Her y Gymuned
Mae Her y Gymuned yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr gyflawni gweithgaredd gyda'r
gymuned leol neu ynddi. Gallant ddewis eu gweithgaredd o un o dair thema
(cymdeithasol/lles, gwella'r gymdogaeth, neu hyfforddi). Gan weithio'n unigol neu fel tîm,
rhaid i ddysgwyr gynllunio eu dewis weithgaredd, ei drefnu, ei gyflawni a myfyrio arno.
Profiad dysgwyr o Her y Gymuned
Pan ofynnwyd iddynt am Her y Gymuned, cafwyd rhai ymatebion cryf, cadarnhaol. Mae'r
dysgwyr yn y grwpiau ffocws wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau yn y
gymuned, fel gwirfoddoli mewn clwb chwaraeon, gweithio gyda'r henoed, gweithio yn y
llyfrgell leol neu helpu i ddosbarthu prydau bwyd.
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Roedd dysgwyr a oedd wedi gwirfoddoli fel rhan o'u gweithgaredd yn arbennig o gadarnhaol;
cafwyd sylwadau fel,
"Rhoddodd gyfle da i mi weithio y tu allan i'r ysgol a gwneud rhywbeth fyddai wir yn
ddefnyddiol i'r gymuned.” [Uwch]
“Mae'n eithaf braf bod agwedd ymarferol arni, er enghraifft gyda her y gymuned lle'r
oedd yn rhaid i ni fynd allan a gwneud rhywbeth.” [CA4]
Dywedodd dysgwr arall wrthym fod gwirfoddoli wedi bod yn ddefnyddiol iawn a'i fod wir
wedi'i helpu i fagu hyder.
Roedd meithrin sgiliau rhyngbersonol yn faes arall lle'r oedd dysgwyr o'r farn bod Her y
Gymuned wedi'u helpu. Dywedodd llawer o ddysgwyr wrthym eu bod wedi meithrin eu sgiliau
cyfathrebu drwy weithgareddau fel gwirfoddoli a sesiynau dadlau.
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Dywedodd un dysgwr ei bod o'r farn bod Her y Gymuned yn ei helpu i baratoi'n well i fynd i'r
brifysgol, a dywedodd dysgwr arall wrthym ei bod o'r farn y byddai'n ei helpu i gael swydd. Ar
y cyfan, roedd canfyddiad bod elfen ymarferol Her y Gymuned yn werthfawr ac roedd
ymdeimlad cryf bod dysgwyr yn teimlo eu bod wedi cyflawni rhywbeth.
Pan godwyd rhai pryderon ynglŷn â Her y Gymuned, roedd llawer ohonynt yn ymwneud â'r
gwaith dilynol ar ôl gwaith yn y gymuned. Dywedodd un dysgwr a oedd yn astudio'r Dystysgrif
Uwch,
“Wnes i ddim mwynhau gorfod gwneud y cyflwyniad ar hynny. Doedd dim her i [fy]
sgiliau Saesneg, roedd mwy o bwyslais ar fyfyrio ac roeddwn i'n teimlo bod y
gwirfoddoli'n agwedd fwy gwerthfawr”
Hefyd, gwelwyd canfyddiad bod Her y Gymuned yn llai strwythuredig na'r heriau eraill,
"Felly roedd [yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang] wedi'i strwythuro i gyd, ond gyda Her y
Gymuned roedd pawb yn gwneud pethau gwahanol ac mae'n anoddach o lawer i'r
athrawon gadw golwg ar bawb yn unigol pan fyddwch yn gwneud gwahanol fathau o
wirfoddoli. Doeddwn i ddim yn hoffi hynny rhyw lawer” [Uwch].
Ar y cyfan, cafwyd sylwadau mwy cadarnhaol na negyddol am Her y Gymuned.
Profiad athrawon o Her y Gymuned
Cafwyd ymateb cymysg i Her y Gymuned ymhlith athrawon y Dystysgrif mewn colegau AB ac
ysgolion. Nododd y cyfweleion fod y rhai ar gyrsiau galwedigaethol, fel Iechyd a Gofal
Cymdeithasol a Gwasanaethau Cyhoeddus, yn arbennig yn gweld y perthnasedd ac yn cymryd
rhan yn frwd. Dywedwyd wrthym am ystod o achosion lle'r oedd unigolion a grwpiau o
ddysgwyr wedi cymryd rhan yn gadarnhaol yn eu cymuned. Canmolodd un cyfwelai waith dau
ddysgwr amaethyddiaeth a dreuliodd dri diwrnod gyda'r ficer lleol yn paratoi tir yr eglwys ar
gyfer y gwasanaeth coffa,
“Roedden nhw mor falch o'u gwaith. Gwnaethon nhw ei fwynhau'n fawr a gwnaethon
nhw ddysgu”.
Codwyd yr heriau logistaidd ac ymarferol sy'n gysylltiedig â Her y Gymuned yn CA4 hefyd, yn
enwedig mewn perthynas â materion yn ymwneud â diogelu. O ganlyniad i hynny, dywedodd
y rhan fwyaf o ganolfannau eu bod yn trefnu Her y Gymuned yn fewnol, gyda dysgwyr yn
gweithio gyda dysgwyr iau a'u hyfforddi mewn gweithgareddau chwaraeon, cerddoriaeth,
dawnsio a drama. Mewn un ganolfan, mae dysgwyr ym Mlwyddyn 12 yn gyfeillion darllen i
ddysgwyr iau neu'n helpu dysgwyr sy'n astudio Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY).
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Dywedodd yr athro yn yr ysgol hon,
“Nawr, gyda Her y Gymuned ym Mlwyddyn 12, maen nhw'n gwerthfawrogi'r cynllunio
a'r atebolrwydd... maen nhw'n gallu gweld effaith eu mewnbwn... maen nhw'n gallu
uniaethu â hyn. Mae'r myfyrio yn gadarn iawn mewn rhai achosion.”
Nodwyd sawl achos lle y cafodd dysgwyr leoliadau gwaith neu lle y gwnaethant gofrestru ar
gyrsiau hyfforddi lefel 2 yn dilyn profiadau gwerthfawr ar Her y Gymuned.
5.2.3.2 Her Dinasyddiaeth Fyd-eang
Ar lefelau Sylfaen a Chenedlaethol, mae'r fanyleb yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ymdrin
yn feirniadol â mater byd-eang y byddant yn ei ddewis o restr. Mae'r materion yn cwmpasu
pynciau fel newyn, prynwriaeth, byw'n gynaliadwy a maeth. Mae pob dysgwr yn ymchwilio i'r
mater a ddewiswyd ganddo ac yn codi ymwybyddiaeth ohono i gynulleidfa benodedig mewn
ffordd greadigol ac arloesol.
Ar lefel Uwch, disgwylir i ddysgwyr ymdrin â mater byd-eang cymhleth ac amlweddog sy'n
gysylltiedig â thema o blith ystod o themâu ehangach posibl. Maent yn ymchwilio i'r gwahanol
ddadleuon a safbwyntiau mewn perthynas â'u dewis fater, ac yn eu dadansoddi a'u trafod.
Wedyn, maent yn datblygu eu safbwynt personol eu hunain gan gydnabod safbwyntiau eraill.
Yn olaf, maent yn ffurfio dulliau posibl o fynd i'r afael â'r mater ac yn cyfleu'r rhain mewn
ffordd greadigol ac arloesol a fyddai'n briodol ar gyfer cynhadledd fyd-eang.
Yn ein trafodaethau â dysgwyr ac athrawon, gwelsom fod y modelau cyflwyno'n amrywio.
Mewn rhai canolfannau, mae pob dysgwr yn astudio'r un pwnc ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth
Fyd-eang, fel newid yn yr hinsawdd neu ynni adnewyddadwy, tra bod canolfannau eraill yn
rhoi dewis i ddysgwyr lle y bo modd.
Profiad dysgwyr o'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang
Wrth drafod yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang â dysgwyr, cawsom sawl ymateb cadarnhaol, gan
amrywio o “Gwnaethom ddysgu cymaint am wahanol safbwyntiau ynglŷn â'r byd” [Uwch] i
“Hon oedd yr [elfen] orau ac roedd yn hwyl i'w gwneud hefyd” [Sylfaen a Chenedlaethol Ôl16].
Soniodd sawl grŵp am y ffaith eu bod o'r farn mai'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang oedd elfen
orau'r Dystysgrif. Ymhlith y pethau y dywedodd y dysgwyr eu bod wedi eu mwynhau'n
arbennig roedd ymchwilio, casglu data a dadansoddi'r wybodaeth,
“[Wnes i] fwynhau'r her dinasyddiaeth fyd-eang oherwydd roedd yn cynnwys ymchwil
a dadansoddi ac roedd angen i ni greu posteri hefyd. Roedd yn cynnwys tipyn o bopeth”
[CA4].
Dywedodd llawer o ddysgwyr mai dadlau oedd un o'r elfennau'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang
y gwnaethant eu mwynhau. Mewn un achos, rhoddwyd enghraifft benodol o'r ffordd roedd
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dosbarth wedi canolbwyntio ar garchardai a diwygio carchardai yn yr Her Dinasyddiaeth Fydeang a bod hynny wedi arwain at ddadleuon brwd iawn.
Un thema gyffredin arall oedd bod yr hyn a ddysgwyd yn yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang wedi
trosglwyddo i elfennau eraill o'r Dystysgrif. Er enghraifft, dywedwyd wrthym mewn un grŵp,
“[Roedd y] dadansoddiad o ffynonellau y gwnaethom ei ddefnyddio gyntaf ar gyfer yr
her dinasyddiaeth fyd-eang a'i wneud eto wedyn yn ddefnyddiol iawn mewn pethau
eraill, roedd yn rhaid i ni ei drosglwyddo, er enghraifft yn y Project Unigol.” [Uwch]
Cafwyd rhai safbwyntiau negyddol ynglŷn â'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang; er enghraifft,
honnodd un dysgwr nad oedd yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang wedi'i helpu i feithrin sgiliau
dadlau na meddwl yn feirniadol. Dywedodd dysgwr arall wrthym nad oedd o'r farn bod
unrhyw beth roedd wedi'i ddysgu yn yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yn ddefnyddiol mewn
unrhyw ffordd. Fodd bynnag, prin oedd yr ymatebion hyn ar y cyfan. At ei gilydd, cafwyd mwy
o sylwadau cadarnhaol na rhai negyddol am yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang.
Profiad athrawon o'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang
Ymhlith athrawon, cafwyd ymateb cymysg i'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang. Roedd tua thraean
o'r cyfweleion yn ystyried mai hon yw'r Her fwyaf trwyadl yn academaidd (wedi'i gyfleu fel
sylw cadarnhaol), tra awgrymodd tua chwarter mai hon oedd yr her fwyaf beichus (wedi'i
gyfleu fel ymateb negyddol). Gwnaed y ddau sylw hyn mewn dau gyfweliad, sy'n awgrymu
nad ydynt yn anghydnaws â'i gilydd o bosibl. Yn gysylltiedig â'r canfyddiad a fynegwyd gan rai
mai hon yw'r elfen fwyaf trwyadl, awgrymodd lleiafrif bach iawn o'r cyfweleion y dylai fod
ganddi fwy o bwysoliad na'r Heriau eraill.
Nododd y rhan fwyaf o'r cyfweleion fod yr Her yn berthnasol i Gymru ac roedd pob un yn
cytuno â'r datganiad bod y cynnwys yn llwyddo i godi ymwybyddiaeth dysgwyr o faterion bydeang. Yn ôl un athro ysgol,
“Mae'r Her [Dinasyddiaeth] Fyd-eang yn meithrin eu sgiliau iaith am fod yn rhaid
iddynt esbonio eu barn a'u safbwyntiau eu hunain”.
Cyfeiriwyd hefyd at y ffaith bod sgiliau'n gorgyffwrdd, fel sgiliau ymchwil annibynnol a
dadansoddi, rhwng yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang a'r Project Unigol. Er bod rhai cyfweleion
o'r farn bod yr ailadrodd hwn yn fuddiol o ran helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer y Project Unigol,
honnodd rhai eraill ei fod yn golygu dyblygu diangen.
5.2.3.3 Her Menter a Chyflogadwyedd
Ar lefelau Sylfaen a Chenedlaethol, mae dysgwyr yn gweithio mewn timau i ddatblygu syniad
a chynnig busnes, gan arddangos y cynigion terfynol mewn arddangosfa weledol a'i chyflwyno
gerbron panel. Ar gyfer y lefel Uwch, gall dysgwyr weithio'n unigol neu mewn timau i gynnal
archwiliad o sgiliau, cynllunio a chyflwyno syniad neu gysyniad arloesol, a llunio cynllun
cyrchfan ar gyfer eu nodau o ran addysg a gyrfa yn y dyfodol.
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Profiad dysgwyr o'r Her Menter a Chyflogadwyedd
Roedd grwpiau ffocws i ddysgwyr ar bob lefel wedi profi lefelau cymharol uchel o fwynhad o'r
Her Menter a Chyflogadwyedd. Yn gyffredinol, nododd dysgwyr lefelau eithaf uchel o
ddiddordeb yn yr agwedd ar yr Her hon sy'n ymwneud â menter, lle mae'n ymddangos bod
mwy o bwyslais ar yr hyn y mae angen i fusnesau ei wneud i lwyddo. Nododd un dysgwr fod
yr her yn “Llawn hwyl ac yn ddiddorol ac roedd rhaid [i ni] feddwl am syniadau a fyddai'n gallu
cael eu gwerthu mewn siop anrhegion ar gyfer yr un menter a chyflogadwyedd” [CA4] ac
amlinellodd dysgwr CA4 arall ei brosiect fel a ganlyn,
“Gwnaeth pawb fwynhau beth roedden nhw'n ei wneud ar dacsis, sef gwasanaeth
tacsi i'r ffair aeaf ac roedd yn seiliedig ar y gwasanaethau tuk tuk yna gallech chi eu
cael yn rhywle fel Bangladesh. Ac roedd yn syniad gwirion wnaeth danio dychymyg pob
un ohonon ni a doedden ni ddim yn gwybod beth roedden ni'n ei wneud ar y dechrau,
ond fe weithiodd hefyd oherwydd roedd yn rhywbeth cwbl wahanol i unrhyw beth
arall. [Gwnaethon ni] ddylunio logo ac ymchwilio iddo ar-lein, a gwnaeth pob un
ohonon ni ei fwynhau. Ond petai wedi bod yn rhywbeth doedden ni ddim wir am ei
wneud, byddem wedi diflasu ag ef. Fel dylunio strap arddwrn! Dylunio mwg! Dim
llawer o hwyl! Dim diolch.”
Roedd ymdeimlad cryf bod yr Her Menter a Chyflogadwyedd yn gysylltiedig â sgiliau a fydd yn
cael effaith wirioneddol ar fywyd y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth,
"Mae'n dda iawn i bobl sydd eisiau mynd ati i ddechrau eu busnes eu hunain, mae'n
rhoi ychydig o flas iddynt” [Sylfaen a Chenedlaethol Ôl-16].
Dywedodd un arall fod meithrin sgiliau cyflogadwyedd yn ddefnyddiol iddo ar gyfer dysgu am
agweddau eraill ar fywyd y tu hwnt i'r brifysgol.
Un agwedd ar yr Her Menter a Chyflogadwyedd a gafodd ei chymeradwyo gan ddysgwyr oedd
y ffaith bod llawer ohonynt yn gweithio mewn timau. Er enghraifft, dywedodd un dysgwr
CA4,
“Menter a chyflogadwyedd [yw fy hoff un] oherwydd mae'n rhaid i chi wneud cynnyrch
newydd ac roedd hynny'n ddiddorol iawn ac roedd yr holl elfen o weithio fel tîm yn
fuddiol.”
Mynegwyd rhywfaint o rwystredigaeth ynglŷn â'r Her Menter a Chyflogadwyedd, a gellid
ystyried bod dysgwyr o'r farn bod cyfle'n cael ei golli. Dywedodd un grŵp ffocws o ddysgwyr
sy'n astudio'r Dystysgrif Uwch eu bod o'r farn nad oedd yr Her Menter a Chyflogadwyedd yn
gwireddu ei haddewid. Yr ymdeimlad cyffredinol yn y grŵp hwn oedd bod sgiliau wedi cael
eu cyflwyno iddynt, fel cyllidebu a chyfrifyddu, ond eu bod heb gael y cyfle i'w cymhwyso
mewn ffordd sy'n ystyrlon yn eu barn nhw.
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Mewn grŵp ffocws arall, nid oedd, yn eu barn nhw, yn cyfrannu at unrhyw beth am fod y
sgiliau'n cael eu hailadrodd mewn Heriau eraill. At ei gilydd, roedd yr ymateb i'r Her Menter
a Chyflogadwyedd yn fwy cadarnhaol na negyddol.
Profiad athrawon o'r Her Menter a Chyflogadwyedd
Ar y cyfan, cafwyd ymatebion cadarnhaol i'r Her Menter a Chyflogadwyedd ymhlith athrawon.
Un o nodweddion cadarnhaol yr Her yw ei bod yn cynnig cyfleoedd i ddysgwyr ddysgu pethau
ymarferol am fyd gwaith a busnes nas cwmpesir mewn pynciau eraill. Dywedodd un athro, a
oedd yn gyn-Gynghorydd Gyrfaoedd yn yr ysgol,
“Unwaith eto, ar ôl bod yn bennaeth gyrfaoedd yn yr ysgol, rwy'n credu ei bod
weithiau'n anodd iawn mynd i'r afael â sgiliau cyflogadwyedd yn eich gwersi arferol.
Caiff hyn ei wneud yn dda yn y Fagloriaeth”.
Un cryfder penodol y cyfeiriwyd ato yn y cyfweliadau oedd bod yr Her wedi'i haddasu'n dda
ar gyfer y byd modern a bod ganddi rôl werthfawr i'r chyflawni wrth baratoi pob dysgwr ar
gyfer bywyd y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth. Un fantais arall a nodwyd oedd ei bod yn arbennig
o werthfawr i'r dysgwyr hynny nad ydynt yn ystyried symud ymlaen i'r coleg neu'r brifysgol o
bosibl.
Fel enghraifft o'r ail fantais, dywedodd un athro yn benodol, y byddai dysgwyr, wrth gyflwyno
eu syniad busnes gerbron panel (mewn senario debyg i'r rhaglen deledu “Dragon's Den”), “yn
gwerthu eu cynnyrch i chi'n dda iawn”. Ym marn yr ymatebydd hwnnw, helpodd y dull hwn i
feithrin sgiliau cyfathrebu na fyddent wedi cael cyfle i'w hymarfer fel arall o bosibl.
Gwelwyd rhai arwyddion yn ein cyfweliadau bod gan athrawon fwy o feddwl o'r Her Menter
a Chyflogadwyedd na'r dysgwyr. Dywedodd un athro ei bod “yn anodd mynd y tu hwnt i
agwedd negyddol dysgwyr”, ond, fel y nodwyd uchod, nid adlewyrchwyd hyn o reidrwydd yn
y trafodaethau grŵp a hwyluswyd gennym.
5.2.3.4 Project Unigol
Diben y Project Unigol yw meithrin sgiliau dysgwyr, drwy ymgymryd â gweithgaredd sy'n
seiliedig ar ymchwil. Yn CA4, gall gweithgareddau dysgwyr ganolbwyntio ar ddyheadau yn y
dyfodol o ran addysg neu yrfa, neu faes o ddiddordeb personol. Ar lefel Sylfaen a
Chenedlaethol Ôl-16, gall ymchwil dysgwyr ganolbwyntio ar ddyheadau yn y dyfodol o ran
addysg neu yrfa, neu faes sy'n codi o'u prif raglen ddysgu. Yn olaf, rhaid i brosiectau dysgwyr
sy'n astudio'r Dystysgrif Uwch ganolbwyntio ar ddyheadau yn y dyfodol o ran addysg neu yrfa.
Profiad dysgwyr o'r Project Unigol
Roedd yr ymatebion i'n cwestiynau am y Project Unigol yn fwy cynnil. Yn gadarnhaol,
dywedodd llawer o ddysgwyr wrthym eu bod wedi mwynhau cael rhyddid i ddewis prosiect
ac ymchwilio iddo ar eu pen eu hunain. Roedd yn amlwg bod dysgwyr a oedd yn teimlo'n llai
cadarnhaol am fanteision gweithio mewn grŵp yn yr Heriau eraill yn fwy brwdfrydig ynglŷn â
gallu cyflawni darn o ymchwil unigol. Hefyd, cafwyd mwy o sylwadau cadarnhaol am y Project
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Unigol ymhlith dysgwyr Ôl-16 a dysgwyr sy'n astudio'r Dystysgrif Uwch nag ymhlith dysgwyr
CA4.
Ymhlith dysgwyr sy'n astudio'r Dystysgrif CA4 neu Uwch, roedd yn ymddangos bod
cydberthynas gref rhwng mwynhad o'r Project Unigol a'r dyhead i fynd i'r brifysgol. Yn
gyffredinol, roedd dysgwyr a ddywedodd wrthym eu bod yn bwriadu mynd i'r brifysgol yn fwy
cefnogol o'r Project Unigol ac yn fwy tebygol o gysylltu ei fanteision â'u dyfodol academaidd.
Dywedodd un dysgwr wrthym ei bod wedi penderfynu pa bwnc y mae'n dymuno ei astudio
yn y brifysgol yn seiliedig ar y Project Unigol. Dywedodd un arall wrthym ei fod yn help
aruthrol iddi wrth lunio ei datganiad personol ar gyfer ei chais i brifysgolion. Cafodd y rhyddid
i ddewis pwnc y gallent ymchwilio'n annibynnol iddo ei drafod yn gyson,
“[Yn y] Project Unigol rydych chi wir yn gallu gweithio ar rywbeth rydych chi am weithio
arno ac rydyn ni'n bwrw ymlaen â'r gwaith oherwydd rydyn ni'n gwybod beth rydyn
ni'n ei wneud. Mae mwy o ryddid”.
Er i rai dysgwyr nodi eu bod yn hoffi gallu dewis eu pwnc eu hunain ar gyfer y Project Unigol,
roedd eraill yn ystyried bod hyn yn her,
“Hefyd, gyda'r Project Unigol, roedd ychydig yn anodd os oeddech chi'n dechrau
ymchwilio i rywbeth a oedd yn dechrau mynd yn anodd oherwydd efallai does dim
digon o wybodaeth. Dylai fod arweiniad gwell ar y dechrau. Efallai dylen ni gael dewis
allan o 10 pwnc gwahanol sy'n addas.” [Uwch]
Ychwanegodd dysgwr arall ei fod wedi cael dwy daflen A4 o syniadau o ran pwnc ar gyfer ei
Broject Unigol, ond nad oeddent yn ddigon penodol a'u bod wedi arwain at ormod o syniadau.
Fodd bynnag, gellir gwrthgyferbynnu'r sylw gan y dysgwr hwn nad oedd digon o arweiniad
wrth ddewis pynciau â'r datganiad gan grŵp arall eu bod wedi cael arweiniad gan eu
hathrawon wrth ddewis y pwnc ar gyfer eu Projectau Unigol,
“Dywedodd yr athrawon wrthon ni am fynd dros rywbeth penodol fyddai ddim yn
mynd yn rhy amwys, felly dewiswch rywbeth sy'n bendant yn hytrach na dewis ystod
eang.”
Mewn sgyrsiau o fewn y grwpiau ffocws, cyfeiriwyd hefyd at feithrin sgiliau ymchwil a'r
boddhad a gaiff dysgwyr wrth ddarganfod rhywbeth ar eu pen eu hunain. Gwelsom fod
cysylltiad cryf rhwng dysgwyr neu grwpiau a oedd yn teimlo'n gadarnhaol ynglŷn â'r Project
Unigol a'r rhai a ddywedodd wrthym eu bod yn teimlo bod y Project Unigol wedi cyfrannu at
feithrin eu sgiliau ymchwil. Mae hyn yn wir mewn perthynas â dysgwyr ar bob lefel. Er
enghraifft, dywedodd un grŵp CA4,
“Gyda'r Project Unigol, gwnaethon ni fwynhau gwneud yr ymchwil a gwnaethon ni
ddysgu sut i'w wneud yn well.”
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Fodd bynnag, roedd rhai meysydd pendant lle nododd dysgwyr eu bod wedi'i chael hi'n
anodd. Roedd y canfyddiad bod y Project Unigol yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddangos
eu bod wedi dadansoddi ystadegau neu ddata cymhleth yn destun pryder amlwg i lawer;
dywedwyd pethau fel,
“Gyda'r project unigol rhaid i chi gael enghraifft o maths yn y canlyniad. Wel, i rai
ohonon ni sydd ddim yn gwneud maths, dydy hyn ddim yn hawdd. Mae'n wahanol i'r
rhai sy'n gwneud Safon Uwch Maths, ond dydyn ni ddim yn deall [sic]” [CA4].
Cyfleodd rhai grwpiau'r ymdeimlad na allai dysgwyr weld diben y Project Unigol. Dywedodd
un grŵp o ddysgwr sy'n astudio'r Dystysgrif Uwch wrthym mai “dim ond eistedd wrth
gyfrifiadur yn ysgrifennu traethodau hir” ydoedd, tra dywedodd grŵp arall wrthym eu bod yn
gallu gweld diben gwaith academaidd am eu bod yn cael cymhwyster TGAU neu gymhwyster
galwedigaethol amdano, ond nad oeddent wir yn gwybod beth fyddai'r Project Unigol yn
arwain ato.
Ar y cyfan, cafwyd ychydig bach yn fwy o sylwadau negyddol am y Project Unigol na sylwadau
cadarnhaol.
Profiad athrawon o'r Project Unigol
Roedd y rhan fwyaf o'r athrawon a gyfwelwyd o'r farn mai'r Project Unigol yw elfen fwyaf
gwerthfawr y cwrs, a'r elfen sy'n rhoi'r mwyaf o foddhad. Drwy gydol y cyfweliadau a
gynhaliwyd gennym, gallem nodi tair thema gyffredin a oedd yn taflu goleuni ar briodoleddau
allweddol y Project Unigol, ym marn athrawon:
•
•
•

Meithrin sgiliau sy'n wahanol i bynciau eraill a'r Heriau
Meithrin sgiliau meddal 14
Hyblygrwydd

Mae'r sylw ynghylch meithrin sgiliau gwahanol yn triongli â'r adroddiadau o'r grwpiau ffocws.
Dywedodd bron pob un o'r athrawon bod sgiliau ymchwil, datrys problemau, meddwl yn
feirniadol a threfnu ymhlith y priodoleddau hynny y maent wedi gweld dysgwyr yn eu
meithrin. Soniodd un athro nad yw'r dysgwyr eu hunain bob amser yn sylweddoli i ba raddau
y maent wedi meithrin sgiliau. Rydym hefyd wedi gweld y geiriau ‘creadigrwydd’ ac
‘arloesedd’ yn cael eu defnyddio droeon yng nghyd-destun ymatebion i'n cwestiynau am y
Project Unigol. Yr un mor bwysig â sgiliau penodol yn cael eu meithrin drwy'r Project Unigol,
mae athrawon yn gweld ei werth o ran meithrin ‘sgiliau meddal’ sy'n allweddol i
gyflogadwyedd ac addysg uwch. Er enghraifft, roedd athrawon yn gweld cysylltiad
uniongyrchol rhwng cynnydd yn hyder a hunaneffeithiolrwydd dysgwyr a'r gwaith o baratoi
ar gyfer cyfweliadau ar gyfer Addysg Uwch a chyflogaeth yn y dyfodol,
“Sgiliau eraill? Ie! Hunaneffeithiolrwydd a hunanhyder. Mae'r syniad o gyflwyno yn
codi ofn ar rai, a wedyn byddant yn magu hyder. Maent yn cael trafferth gyda['r syniad
o ‘f]yfyrio’ ond mae'n fuddiol iddyn nhw.”
Nodir yn rheolaidd yn Arolwg Sgiliau Cyflogwyr y DU mai ‘sgiliau meddal’ yw'r prif ffactor sy'n rhwystro pobl
ifanc sy'n gadael ysgol rhag ymuno a'r farchnad lafur. Er enghraifft, gweler: “UKCES Employer Skills Survey 2015:
UK report” (2016).
14
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Dywedodd y rhan fwyaf o'r cyfweleion wrthym mai'r Project Unigol sy'n cynnig y mwyaf o
hyblygrwydd i ddysgwyr o blith holl elfennau'r Dystysgrif. Roedd athrawon o'r farn bod
dysgwyr, gan eu bod yn cael mwy o ryddid i ddewis eu pwnc, wedi croesawu hyn a'i fod yn
arwain at effeithiau cadarnhaol. Roedd canfyddiad cyffredin ymhlith pawb a soniodd yn
benodol am ryddid dysgwyr i ddewis eu pynciau bod y broses hon yn ansoddol wahanol i
rannau eraill o'r cwricwlwm academaidd mewn ysgolion.
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5.2.4 Llwyth gwaith
Thema arall a ddaeth i'r amlwg o'r gwaith o ymgysylltu â dysgwyr ac athrawon oedd llwyth
gwaith ac, yn achos athrawon, staffio.
5.2.4.1 Dysgwyr
Roedd y sylwadau a nodwyd ynglŷn â'r llwyth gwaith sy'n gysylltiedig â'r Dystysgrif yn gymysg.
Teimlai llawer o ddysgwyr fod y llwyth gwaith ar gyfer y Dystysgrif yn briodol i'r amcanion a'r
sgiliau a ddysgir a'i fod yn adlewyrchu llwyth gwaith eu pynciau eraill. Fodd bynnag nododd
rhai dysgwyr fod maint y gwaith sy’n ofynnol ar gyfer y Dystysgrif yn effeithio ar yr amser a
oedd ganddynt i gwblhau gwaith arall. Canfyddiad rhai dysgwyr oedd bod angen iddynt
dreulio cyfnod anghymesur o amser ar bob un o elfennau'r Dystysgrif er mwyn gwneud yn
dda,
“Mae llawer o waith ac mae'n gwneud i chi gwestiynu oes angen y cymhwyster hwnnw
arnoch chi. Mae faint o waith roedd yn rhaid iddyn nhw ei wneud yn hurt” [Uwch].
Awgrymodd llawer o grwpiau, er bod angen cryn dipyn o amser i gwblhau'r Dystysgrif, nad
oedd y lefel anhawster yn peri cymaint o bryder. Dywedodd un dysgwr Ôl-16,
“Nid yr anhawster yw'r broblem. Bydd unrhyw un yn gallu gwneud y gwaith os byddan
nhw'n cael digon o amser. Does dim angen llawer o allu academaidd, dim ond
ymroddiad ac etheg gwaith gref. Felly, nid oedd lefel y gwaith yn cymharu â Safon
Uwch ond roedd yn rhaid gwneud yr un faint o waith â Safon Uwch, os nad mwy [sic].”
Mewn rhai achosion, dywedodd dysgwyr fod y Dystysgrif yn eu rhoi o dan bwysau,
“Mae'n ymddangos bod athrawon yn rhoi mwy o bwysau arnon ni ar gyfer yr Heriau
na gwaith cwrs arall yn ein pynciau craidd ac rwy'n iawn mewn pynciau eraill ond
gyda'r Fagloriaeth mae pwysau mawr arna i.”
Hefyd, nododd llawer o ddysgwyr fod y cyfuniad o ofynion dysgu yn yr ysgol ac ar ôl ysgol ar
gyfer y Dystysgrif naill ai'n mynd â'u hamser hamdden neu eu hamser gwaith cartref. Teimlai
rhai grwpiau fod gormod o amser yn cael ei dreulio'n esbonio'r Dystysgrif yn y dosbarth, a bod
yn rhaid iddynt felly dreulio mwy o amser y tu allan i'r ysgol yn cwblhau'r gwaith.
5.2.4.2 Athrawon
Mae pob cyfwelai wedi mwynhau agweddau ar y Dystysgrif, ond mae swm y gwaith wedi
amharu ar eu mwynhad o'r cymhwyster a'u cefnogaeth iddo. Roedd yr amser a'r amodau sydd
eu hangen i gyflwyno ac asesu'r Dystysgrif yn destun pryder helaeth. Dywedodd un athro,
“Mae'r Dystysgrif yn cynnwys llawer iawn o gynnwys ac asesu. Mae'n ddrytach ac yn
cymryd mwy o amser na phynciau traddodiadol.”
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Pan ofynnwyd iddynt beth y gellid ei newid ynglŷn â'r Dystysgrif yn eu barn nhw, roedd bron
pob un o'r cyfweleion o'r farn y gellid ei symleiddio. Y prif bryder oedd bod faint o asesu sydd
a'r amser sydd ei angen i sicrhau cywirdeb a chysondeb wrth asesu gwaith dysgwyr yn
effeithio ar yr amser addysgu. Nododd rhai cyfweleion yn benodol eu bod yn teimlo bod hon
yn broblem o ran y lefel Genedlaethol Ôl-16 yn arbennig. Yng nghyd-destun y cwestiwn
ynghylch p'un a oedd llwythi gwaith ar gyfer y Dystysgrif yn briodol, dywedodd y cyfweleion
wrthym ei bod yn ymddangos, o'u profiad nhw, fod dysgwyr yn mwynhau'r profiadau ac yn
gwneud gwaith da pan fydd staff arbenigol a brwdfrydig sy'n llawn cymhelliant yn arwain y
broses o gyflwyno'r Dystysgrif.
Dywedwyd wrthym fod staffio yn her mewn llawer o ganolfannau. Ym mhob un o'r
canolfannau yr ymwelwyd â hwy, dywedodd y staff fod gweledigaeth i ddatblygu a chadw tîm
sefydlog o staff sydd â'r arbenigedd priodol i sicrhau cysondeb a safon o flwyddyn i flwyddyn.
Dywedwyd wrthym fod hyn wedi bod yn her mewn canolfannau am amrywiaeth o resymau.
Ymhlith y rhesymau a nodwyd roedd trosiant staff a symudiad staff, ynghyd â diffyg
arbenigedd neu barodrwydd i addysgu'r Dystysgrif, yn ogystal â straen a phryder sy'n
uniongyrchol gysylltiedig â'r llwyth gwaith.
Nodwyd bod cymorth ar gael i athrawon sy'n cyflwyno'r Dystysgrif. Dywedodd y cyfweleion a
oedd hefyd yn gymedrolwyr i CBAC eu bod yn rhoi cymorth i ganolfannau eraill yn eu hardal,
tra nododd eraill fod grwpiau cymorth gan gymheiriaid ar gael lle y caiff syniadau ac adnoddau
eu rhannu. Hefyd, ceir cyfleoedd i ddod ynghyd i safoni gwaith dysgwyr. Dywedodd llawer o
gyfweleion eu bod yn paratoi eu hadnoddau eu hunain a'u rhannu ar wefannau'r Consortia
Addysg Rhanbarthol. Roedd pob cyfwelai'n teimlo'n gadarnhaol am gyfleoedd i rannu
arbenigedd a chefnogi ei gilydd, ond nid yw bob amser yn bosibl i unigolion fynd i weithdai
am fod ganddynt ymrwymiadau eraill. O ganlyniad i hynny, esboniodd y cyfweleion fod
gwybodaeth yn aml yn cael ei rhannu drwy rwydweithiau anffurfiol yn hytrach na rhai ffurfiol.
Hefyd, nodwyd bod y llwythi gwaith gweinyddol sy'n gysylltiedig â chofnodi data yn destun
pryder. Ein hasesiad o'r ymatebion i'n cwestiynau yw bod ymdeimlad a rennir bod adegau
penodol yn ystod y flwyddyn pan mae casglu a chofnodi data yn her i rai. Cafwyd tri grŵp o
ymatebion o'n sampl, sy'n rhannu'n draeanau, yn fras; mai rhai'n teimlo ei fod yn hawdd ei
drin, mae rhai'n teimlo o dan bwysau ond yn ‘cadw uwchben y dŵr’, ac mae rhai'n teimlo eu
bod yn ‘boddi’. Ym mhob un o'n cyfweliadau, bron, cafwyd trafodaeth am system e-bortffolio
‘XERTE’. Roedd rhai o'n cyfweleion o golegau AB eisoes wedi cael hyfforddiant ar y system,
ac roedd yr ymatebion yn gymysg. Er y cydnabyddir bod y system wedi'i bwriadu er mwyn
helpu i asesu'r Project Unigol (a rhoi mwy o hyblygrwydd i ddysgwyr), mynegwyd pryder na
fydd dysgwyr yn gallu defnyddio'r system yn rhwydd o bosibl ac y gallai ei gwneud yn fwy
cymhleth i athrawon fonitro cynnydd.
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5.2.5 Crynodeb o'r arsylwadau am y profiad o'r Dystysgrif Her Sgiliau
•
•
•
•
•

•

•

Er bod gan ddysgwyr safbwyntiau cryf am y Dystysgrif a bod trafodaethau'r rhan fwyaf
o'r grwpiau ffocws yn frwd, nid oedd y sylwadau'n tueddu i fynd y tu hwnt i nodi eu bod
o'r farn ei bod yn ‘hwyl’ neu'n ‘ddiflas’.
Cafwyd lefelau amrywiol o ymateb i bob elfen o'r Dystysgrif gan ddysgwyr, gyda'r lefelau
uchaf o frwdfrydedd i'w gweld tuag at yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang a'r Her Menter a
Chyflogadwyedd, a'r lefel isaf i'w gweld tuag at y Project Unigol;
Awgrymodd llawer o ddysgwyr, er bod angen cryn dipyn o amser i gwblhau'r Dystysgrif,
fod y lefel anhawster yn briodol.
Roedd y rhan fwyaf o'r athrawon a gyfwelwyd o'r farn mai'r Project Unigol yw elfen fwyaf
gwerthfawr y cwrs, a'r un sy'n rhoi'r mwyaf o foddhad.
Nododd llawer o'r athrawon a gyfwelwyd eu bod yn mwynhau cyflwyno'r Dystysgrif a'i
bod yn rhoi boddhad proffesiynol iddynt. Roedd pob cyfwelai'n teimlo'n gadarnhaol am
egwyddorion y Dystysgrif, ond roedd llawer o'r farn bod angen ei mireinio a'i symleiddio
er mwyn ei gwneud yn gliriach ac yn haws ei thrin. Dywedodd nifer ohonynt nad yw bob
amser yn glir sut y caiff y sgiliau eu meithrin drwy bob un o elfennau'r Dystysgrif a bod
gormod o ailadrodd rhwng pob elfen a lefel o'r Dystysgrif.
Dywedodd llawer o'r athrawon a gyfwelwyd eu bod yn wynebu heriau wrth asesu gwaith
dysgwyr am fod y model asesu'n gymhleth. Roeddent o'r farn bod y meini prawf asesu yn
rhy generig ac nad ydynt yn ddigon eglur na manwl. Roedd y rhan fwyaf ohonynt o'r farn
bod gormod o asesu.
Nododd llawer o athrawon a gyfwelwyd fod staffio'n her mewn llawer o ganolfannau,
ond bod cymorth ar gael i'r rhai sy'n cyflwyno'r Dystysgrif. Roedd pob un o'r cyfweleion
yn teimlo'n gadarnhaol am y cyfleoedd i rannu arbenigedd a chefnogi ei gilydd.

5.3 Sgiliau a gaiff eu meithrin drwy'r Dystysgrif Her Sgiliau
Mae'r drydedd thema a nodwyd gennym yn archwilio'r sgiliau y mae'r Dystysgrif yn helpu
dysgwyr i'w meithrin, ym marn dysgwyr ac athrawon, a sut y gellid cymhwyso'r sgiliau hyn yn
y dyfodol. Yn y sesiynau grŵp ffocws a'r cyfweliadau ag athrawon, gwnaethom ofyn
cwestiynau penodol mewn perthynas â chanfyddiadau pobl o'r sgiliau a gaiff eu hasesu a'u
meithrin (gweler Atodiad 2 a 3).
5.3.1 Canfyddiadau dysgwyr o'r sgiliau a gaiff eu meithrin drwy'r Dystysgrif Her Sgiliau
Roedd gan ddysgwyr farn gadarnhaol ar y Dystysgrif o ran meithrin sgiliau a help o ran
cyflogadwyedd neu astudiaethau pellach yn y dyfodol. Roedd y canfyddiad o feithrin sgiliau
newydd yn arbennig o uchel ymhlith dysgwyr sy'n astudio'r Dystysgrif CA4 neu Uwch (gweler
Atodiad 5).
Ym mhob un o'r grwpiau ffocws, y sgiliau a enwyd fwyaf fel rhai sy'n cael eu meithrin drwy
astudio'r Dystysgrif oedd, yn nhrefn pa mor aml y soniwyd amdanynt: ymchwil, cyfathrebu
rhyngbersonol, trefnu, arwain, siarad cyhoeddus a chyllid.
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Dywedodd dysgwyr wrthym eu bod o'r farn bod eu sgiliau cyfathrebu wedi gwella o ganlyniad
i astudio'r Dystysgrif. Trafododd un grŵp mewn coleg AB sut y gallai'r sgiliau hyn eu helpu yn
y dyfodol,
“...hefyd, yn gymdeithasol, pan fyddwch chi i ffwrdd o gartref gyntaf ac yn rhannu tŷ
â phobl eraill o bosib, mae sgiliau cyfathrebu yn ddefnyddiol.”
Roedd llawer o'r drafodaeth gadarnhaol ynglŷn â manteision a buddiannau'r Dystysgrif yn
seiliedig ar feithrin sgiliau trefnu, yn enwedig mewn perthynas ag ymchwil a chasglu data,
“Roedd yr agwedd annibynnol ar gasglu a chrynhoi data a gweithio'n unigol yn
ddefnyddiol, bod yn atebol i chi eich hun o ran trefnu ac amseru [sic]” [Uwch].
Hefyd, cyfeiriodd dysgwyr at arweinyddiaeth, yn enwedig yng nghyd-destun yr Her Menter a
Chyflogadwyedd, fel sgil sy'n cael ei gyfoethogi drwy'r Dystysgrif,
“Rydym yn gweld bod arweinyddiaeth, fel rheolwr prosiect, yn ystyrlon ac mae'r
agweddau sy'n ymwneud â chynllunio yn ddefnyddiol hefyd [Uwch].”
5.3.2 Canfyddiadau athrawon o'r sgiliau y mae dysgwyr yn eu meithrin drwy'r Dystysgrif Her
Sgiliau
Roedd y rhan fwyaf o'r cyfweleion o'r farn bod y sgiliau sydd wedi'u hymgorffori yn y
Dystysgrif yn paratoi dysgwyr yn dda ar gyfer y byd gwaith ac addysg bellach neu uwch,
“Ni’n gallu gweld sgiliau’n berthnasol i Addysg Uwch (HE) a byd gwaith… cryfderau y
THS [yn Gymraeg yn wreiddiol]”. 15
“Mae'n helpu o ran eu dyfodol. [Mae] myfyrio... yn helpu gyda'r datganiad personol
ar gyfer UCAS. Maen nhw'n hyderus yn y cyfweliad pan maen nhw'n gallu siarad am
eu Project Unigol.”
Fodd bynnag, roedd ychydig ohonynt yn credu y byddai dysgwyr wedi meithrin y sgiliau hyn
beth bynnag. Roedd y rhan fwyaf o'r cyfweleion o'r farn bod y saith sgil hanfodol a
chyflogadwyedd yn gryfder ac, yn sicr, yn well na'r ffordd roedd sgiliau wedi'u cynnwys yn y
cwricwlwm ac yn cael eu hasesu o'r blaen.
Roedd gan bawb a gyfwelwyd agwedd gadarnhaol tuag at y cyflwyniadau, neu'r cyflwyniadau
gerbron panel, ynghyd â'r tasgau grŵp sy'n ofynnol mewn rhai o'r Heriau. Roedd y cyfweleion
o'r farn bod y tasgau hyn yn helpu dysgwyr i fagu hyder a hunaneffeithiolrwydd,
“Maen nhw'n magu hyder drwy gyflwyno o flaen cynulleidfa... prif sgil fydden nhw
ddim wedi'i feithrin fel arall o bosibl.”
Hefyd, roedd y cyfweleion yn tueddu i enwi sgiliau trefnu fel un o'r prif sgiliau y bydd dysgwyr
yn cyfeirio ato a mantais arall y Dystysgrif,
15

*Angen dileu'r troednodyn hwn yn Terfynol*
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“Maen nhw'n dysgu sgiliau trefnu a dyfalbarhad. Maen nhw'n myfyrio ar eu gwaith eu
hunain ac yn meddwl yn feirniadol.”
Ymhlith yr athrawon a gyfwelwyd, cafwyd ymdeimlad hefyd bod y Project Unigol yn arbennig
yn helpu dysgwyr i feithrin y mathau o sgiliau ymchwil roedd y dysgwyr eu hunain wedi'u
henwi fel agwedd gadarnhaol ar y Dystysgrif,
“Mae'r Project Unigol yn helpu gyda sgiliau ymchwil a chyfeirio.”
Dywedodd cyfran uchel o'r athrawon a gyfwelwyd mai gwydnwch a bodloni terfynau amser
yw'r prif sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i lwyddo yn y Dystysgrif. Crynhodd un athro hyn
fel a ganlyn,
“Gwydnwch a rheoli amser a gweithio dan bwysau. Dyma oedd y ffocws... i raddau
helaeth iawn…”
5.3.3 Crynodeb o'r sylwadau am y sgiliau a gaiff eu meithrin drwy'r Dystysgrif
Her Sgiliau
•

•

Roedd gan ddysgwyr farn gadarnhaol ar y Dystysgrif o ran meithrin sgiliau a help ar
gyfer cyflogadwyedd neu astudiaethau pellach yn y dyfodol. Gallai'r rhan fwyaf o'r
dysgwyr nodi sgiliau roeddent wedi'u meithrin drwy'r Dystysgrif, fel ymchwil,
cyfathrebu, trefnu, arwain, siarad cyhoeddus a chyllid, gan nodi sut y gallai'r sgiliau
hyn fod yn ddefnyddiol yn y dyfodol.
Roedd y rhan fwyaf o'r athrawon a gyfwelwyd yn credu bod y saith sgil hanfodol a
chyflogadwyedd sydd wedi'u hymgorffori yn y Dystysgrif yn paratoi'r dysgwyr yn dda
ar gyfer byd gwaith ac addysg bellach neu uwch. Hefyd, gwnaethant gyfeirio at ‘sgiliau
meddal’ ychwanegol roeddent wedi gweld dysgwyr yn eu meithrin drwy'r Dystysgrif,
fel dyfalbarhad a gwydnwch.

5.4 Cymorth gan athrawon, y teulu a'r gymuned
Y bedwaredd thema a nodwyd gennym oedd cymorth gan athrawon, y teulu a'r gymuned.
Roeddem yn awyddus i archwilio'r cymorth y dywedodd dysgwyr eu bod yn ei gael gan eu
hathrawon, sut roedd dysgwyr yn trafod y pwnc â'u teuluoedd, a sut mae canolfannau wedi
meithrin cydberthnasau â chymunedau lleol.
5.4.1 Cymorth gan athrawon
Er mwyn deall ymhellach y cymorth roeddent yn ei gael, holodd yr hwyluswyr y dysgwyr am
rôl eu hathrawon yn y Dystysgrif a ph'un a oedd eu cydberthynas â'u hathrawon yn wahanol
neu wedi datblygu drwy'r Dystysgrif.
Un o nodweddion y Dystysgrif yw ei bod yn cynnig y posibilrwydd o ddysgu dan arweiniad yn
hytrach na dysgu dan gyfarwyddyd, lle bo mwy o annibyniaeth ar ran y dysgwr yn cael ei
adlewyrchu gan fwy o hyblygrwydd yn y cymorth a geir gan yr athro. Ar y cyfan, roedd llawer
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o'r dysgwyr yn y grwpiau ffocws o'r farn bod hyn wedi gweithio'n dda a'i fod wedi rhoi
cyfleoedd dysgu iddynt na fyddent wedi'u cael fel arall. Fodd bynnag, mewn rhai o'r grwpiau
ffocws, awgrymodd dysgwyr nad oeddent wir yn gweld unrhyw beth yn arbennig o wahanol
am y Dystysgrif.
Gwelsom fod y Dystysgrif yn galluogi dysgwyr i holi athrawon eraill yn yr ysgol sy'n meddu ar
wybodaeth am bwnc penodol neu gymwyseddau sy'n berthnasol i'w prosiect, na fyddent
wedi cydweithio â nhw fel arall, o bosibl. Dywedwyd wrthym ei bod yn bosibl i ddysgwyr, yn
enwedig mewn ysgolion mwy a cholegau AB, gael sawl ffynhonnell o gymorth ar gyfer
gwahanol elfennau'r Dystysgrif – yn enwedig y Project Unigol. Gwelsom fod dysgwyr wir yn
cael eu cymell i geisio cyngor a bod hyn yn adlewyrchu'r gydberthynas wahanol rhwng
dysgwyr a mentoriaid a geir yn y Dystysgrif. Er enghraifft, dywedodd un dysgwr sy'n astudio'r
Dystysgrif Uwch fod ganddi ddiddordeb mewn astudio gordewdra ar gyfer ei Phroject Unigol,
a'i bod wedi gallu mynd at yr athro iechyd a maeth a roddodd lawer o gymorth iddi.
Dywedodd un grŵp wrthym eu bod wedi gallu trafod eu hymchwil â'u hathrawon cyn dechrau
arni a'u bod wedi cael llawer o gymorth o ran sut i gasglu a dadansoddi data ar gyfer y
prosiectau. Ein casgliad o'r drafodaeth hon yw bod dysgwyr yn teimlo eu bod yn cael eu
grymuso a'u bod yn cael budd o ddysgu'n annibynnol yn y Dystysgrif.
Hefyd, gwelsom fod cryn dipyn o ddysgwyr o blaid yr hyblygrwydd a geir yn y Dystysgrif o ran
datblygu cwestiynau a phynciau ar gyfer eu Projectau Unigol, gyda rhai dysgwyr yn dweud eu
bod o'r farn bod hyn yn werthfawr i'w datblygiad. Gwnaeth un dysgwr gymharu hyn â
“Gweithio mewn swydd, lle rydych chi'n cael rhywbeth i'w wneud ac yn bwrw ymlaen
ag ef.” [Sylfaen a Chenedlaethol Ôl-16]
Fodd bynnag, mewn llawer o achosion, dywedodd dysgwyr eu bod yn cael eu herio gan
ofynion dull astudio mwy annibynnol. Roedd rhai grwpiau o'r farn bod angen mwy o gymorth
arnynt i ddatblygu eu prosiectau am eu bod ond wedi cael rhestr o bynciau ac wedi gorfod
dewis un ar eu pen eu hunain. Awgrymodd un dysgwr mewn coleg AB y byddai wedi bod yn
ddefnyddiol cael “gweithdy diwrnod cyfan ar sut i wneud y prosiectau”.
Dywedodd dysgwyr eraill mai ychydig iawn o arweiniad roeddent wedi'i gael ar sut i
ddefnyddio'r templedi a'u bod yn teimlo bod yn rhaid iddynt ddarganfod hynny ar eu pen eu
hunain. Dywedodd rhai dysgwyr eu bod, o ganlyniad i hynny, yn cydweithio'n agos â'u
cymheiriaid er mwyn deall y gwaith.
Dengys ein dadansoddiad o'r data wedi'u codio (gweler Atodiad 5) mai dim ond hyn a hyn o
gymorth roedd y dysgwyr a gymerodd ran yn y grwpiau ffocws yn teimlo eu bod yn ei gael gan
eu hathrawon. Er ein bod wedi sôn am yr enghraifft lle y gwnaeth dysgwr gwblhau Project
Unigol ar ordewdra a llwyddo i gael cymorth gan athro iechyd a maeth, cafwyd enghreifftiau
cyferbyniol o ddysgwyr a deimlai naill ai eu bod heb gael digon o arweiniad neu eu bod wedi
methu â dod o hyd i rywun i'w helpu gyda meysydd ymchwil penodol. Mewn grŵp arall, pan
ddywedodd dysgwr wrthym ei bod yn teimlo'n lwcus ei bod yn cyflawni prosiect sy'n
gysylltiedig â chelf a'i bod wedi llwyddo i ddod o hyd i gymorth ond ei bod yn teimlo nad oedd
ei ffrindiau wedi cael yr un lefel o arweiniad, roedd yr ystafell yn cydsynio â'i sylw ar y cyfan.
Yn yr un modd, teimlai dysgwr o CA4 fod “Hanner yr amser yn cael ei dreulio'n mynd o gwmpas
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yr ysgol yn ceisio dod o hyd i athro sy'n gallu ein helpu ni gyda'r hyn rydyn ni'n ei wneud”.
[CA4]
Hefyd, gwnaeth cyfranogwyr grwpiau ffocws sylwadau ar eu canfyddiad o barodrwydd
athrawon i gyflwyno'r Dystysgrif. Nododd un grŵp eu bod yn teimlo bod un athrawes wedi'i
pharatoi'n well o lawer (yn y flwyddyn gyflwyno bresennol), am ei bod “wedi bod i gynhadledd
ar y Fagloriaeth” [sic].
Lle y nododd dysgwyr eu bod yn anfodlon ar y cymorth roeddent wedi'i gael, byddent yn aml
yn cysylltu'r teimlad hwn â chanfyddiad o ddiffyg paratoi ar ran yr athrawon. Cafwyd nifer o
achosion yn y trafodaethau grŵp lle y dywedodd dysgwyr wrthym fod y Dystysgrif, o'u profiad
nhw, yn cael ei dirprwyo i athrawon cyflenwi neu athrawon llai profiadol. Hynny yw, cawsom
ar ddeall fod cyfranogwyr y grwpiau ffocws yn cyfeirio at athrawon sy'n fwy newydd i'r
proffesiwn yn gyffredinol, nid i'r Dystysgrif yn benodol. Felly, gwelwyd ymdeimlad cyson, hyd
yn oed yn y grwpiau ymwybodol iawn, nad yw'r staff sy'n gysylltiedig â'r Dystysgrif wir yn deall
sut i'w chyflwyno,
“Efallai fod yr athrawon yn gwybod beth roedden nhw'n ei wneud ond nid dyna sut
roedd yn teimlo. Roedden nhw'n addysgu o faes llafur ac o gyflwyniad PowerPoint yn
hytrach nag addysgu'r hyn roedden nhw'n ei wybod.” [Uwch]
Beth bynnag yw'r ymdeimlad o siom rydym wedi'i weld o ran diffyg parodrwydd athrawon,
rhaid pwysleisio bod bron pob un o'r sylwadau beirniadol hyn wedi cael eu gwrthbwyso gan
sylwadau cydymdeimladol am yr athrawon, gan nodi nad eu bai nhw yw hyn. [CA4]
Hefyd, cyfeiriodd llawer o grwpiau ffocws at ddiffyg gwybodaeth a negeseuon cyson am y
Dystysgrif, yn eu barn nhw. Rydym eisoes wedi crybwyll hyn i raddau yn yr adrannau ar asesu
ac arweiniad uchod, ond mae anghysondeb o ran negeseuon yn berthnasol i gymorth gan
athrawon yn fwy cyffredinol ac yn cyfrif i raddau helaeth am y canfyddiad bod angen mwy o
gymorth. Er na allwn gymharu ymatebion y dysgwyr â phynciau eraill lle mae ganddynt fwy
nag un athro, dywedwyd pethau fel,
“Eleni dydy'r ddau athro ddim wedi bod yn cyfathrebu felly mae'r ddau ohonyn nhw
wedi bod yn dweud wrthon ni am wneud pethau gwahanol ar yr un prosiect ac felly
dydyn ni ddim wir wedi deall yn iawn beth rydyn ni i fod i'w wneud.” [Uwch]
Dywedodd un dysgwr wrthym fod “athrawon gwahanol yn addysgu rhannau gwahanol ar
adegau gwahanol ac roedd hyn yn ddryslyd iawn”. Yma, mae'r dysgwr yn cyfeirio at
weithgareddau gwahanol o fewn pob un o elfennau unigol y Dystysgrif. Dywedodd llawer o
ddysgwyr eraill fod y newidiadau cyson o ran y personél addysgu a glustnodir ar gyfer y
Dystysgrif yn destun anghysondeb a gwrthddweud o'u safbwynt nhw. Fodd bynnag, dylid nodi
nad yw cael athrawon gwahanol yn cyflwyno elfennau gwahanol o gymhwyster yn unigryw i'r
Dystysgrif. Felly, ni allwn wneud sylwadau ynghylch p'un a yw hyn yn adlewyrchiad o'r
Dystysgrif ei hun, neu'n fater ehangach mewn perthynas â'r math hwn o fodel cyflwyno.
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5.4.2 Trafod â'r teulu
Cafodd y dysgwyr hefyd eu holi am y ffordd y maent yn trafod y Fagloriaeth â'u teuluoedd. Ar
y cyfan, gwelsom nad oedd amlder na dwysedd y drafodaeth â'r teulu ynglŷn â'r Dystysgrif yn
uchel ond, lle'r oedd sgyrsiau'n digwydd, bod y sgyrsiau hynny'n rhai eithaf cadarnhaol. Fodd
bynnag, mae'n bwysig nodi nad oes gennym ffordd o gymharu sut mae'r drafodaeth â'r teulu
ynglŷn â'r Dystysgrif yn cymharu â'r drafodaeth ynglŷn â chymwysterau eraill.
Roedd gan rai dysgwyr frodyr a chwiorydd a oedd naill ai wedi astudio'r Fagloriaeth neu
gymhwyster arall a oedd yn gyfwerth yn eu barn nhw (e.e. y Fagloriaeth Ryngwladol).
Dywedodd un dysgwr,
“[Rydw i'n] dod o deulu eithaf mawr ac mae rhai o fy mrodyr a chwiorydd yn gwneud
y Fagloriaeth yn y coleg felly maen nhw'n siarad amdani drwy'r amser ac, un diwrnod,
es i yno ac ymuno a defnyddiais fy ngwybodaeth i helpu i ddatblygu eu gwybodaeth
nhw ac fe gawson ni drafodaeth ac roedd ein Bagloriaeth ni'n eithaf tebyg i'r hyn maen
nhw'n ei wneud er eu bod nhw mewn coleg.” [Uwch]
Dywedodd eraill wrthym eu bod wedi sôn am y Fagloriaeth a/neu'r Dystysgrif wrth eu rhieni,
ond nad oedd eu rhieni wir yn gwybod rhyw lawer amdano eu hunain;
“Efallai y byddai'n ddefnyddiol [petai] rhieni'n cael gwybodaeth am y cwrs oherwydd
roedd [fy] mam yn credu ei fod yn wastraff amser.” [Uwch]
Lle y gwelsom enghreifftiau o ddysgwyr yn siarad am y Dystysgrif â'u teuluoedd, cyfeiriwyd
at bethau amrywiol, fel rhieni'n cymeradwyo'r ffordd y mae'n helpu i feithrin sgiliau a'u bod
yn ei gweld fel llwybr posibl i'r brifysgol. Dywedodd un dysgwr wrthym,
“Dywedodd [fy nheulu] ei bod yn dda oherwydd mae'n addysgu sgiliau bywyd i chi a
bydd rhai pynciau eraill yn rhoi pethau i chi fyddwch chi byth yn eu defnyddio.” [CA4]
Dywedodd sawl dysgwr mai'r unig reswm y byddai'n trafod y Dystysgrif â'r teulu oedd i leisio
anfodlonrwydd. Dywedodd un grŵp eu bod nhw a'u teuluoedd yn anfodlon bod eu hysgol yn
gorfodi pob dysgwr i astudio'r Fagloriaeth Uwch oherwydd nid oeddent yn credu y dylai fod
yn orfodol. Mewn rhai achosion eraill yn y grwpiau ffocws, clywsom am rieni'n mynegi
pryderon bod amser yn cael ei dreulio ar weithgareddau sy'n gysylltiedig â'r Dystysgrif a ddylai
fod wedi cael ei dreulio'n gwneud gwaith cartref arall.
5.4.3 Cysylltiadau rhwng canolfannau a'r gymuned
Mae Her y Gymuned a'r Her Menter a Chyflogadwyedd yn galluogi dysgwyr i gyflawni
gweithgareddau gyda'r gymuned leol neu ynddi. Dywedodd llawer o athrawon fod ganddynt
gysylltiadau da iawn â chyflogwyr lleol. Yn y rhan fwyaf o achosion, gwelsom fod cyflogwyr
wedi cael eu gwahodd i ganolfannau i gyfrannu at yr Her Menter a Chyflogadwyedd ar
Ddiwrnodau Menter. Hefyd, gwelsom enghreifftiau o Ffeiriau Gyrfaoedd, lle mae dysgwyr sy'n
astudio'r Dystysgrif Uwch yn arddangos eu gwaith. Mewn rhai achosion, dywedwyd wrthym
bod cyflogwyr lleol yn eistedd ar y panel beirniadu ar gyfer y cyflwyniadau busnes. Dywedodd
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athrawon fod eu cyfraniad yn cael ei werthfawrogi a bod dysgwyr, yn eu profiad nhw, “yn
ymateb yn gadarnhaol ac mewn modd proffesiynol.”
Yn y canolfannau, gwelsom ymrwymiad cyffredinol i ffurfio cysylltiadau newydd â chyflogwyr
a busnesau lleol, er y gwelsom nifer fach iawn o ganolfannau lle nad oedd ymgysylltu â
chyflogwyr lleol yn cael ei ystyried o gwbl. Roedd y rhan fwyaf o'r cyfweleion yn gweld bod
cyfle i gael cymorth ar gyfer Her y Gymuned a'r Her Menter a Chyflogadwyedd. Fel y
dywedodd un athro,
“Mae llawer o unigolion yn dod i mewn i'r ysgol fel siaradwyr gwadd ac mae ‘Dragons'
Den’ yn gweithio'n dda. Mae hyn yn rhywbeth i adeiladu arno. Mae cyflogwyr lleol yn
awyddus i gymryd rhan.”
Dywedodd athrawon mewn rhai canolfannau fod ganddynt gysylltiadau gwych â chwmnïau
peirianneg a chyfeiriwyd at gymorth gan Syniadau Mawr Cymru a Gyrfa Cymru ar gyfer yr Her
Menter a Chyflogadwyedd hefyd. 16 Mewn rhai achosion, nododd athrawon fod cwmnïau lleol
wedi cyfrannu at ysgrifennu'r briff ar gyfer Her, e.e. syniadau ar gyfer codi arian dros eu
helusen, a'u bod yn teimlo bod y broses hon yn fuddiol,
“Petai cyflogwyr lleol yn helpu i ysgrifennu briffiau, byddai ganddyn nhw well
dealltwriaeth o'r hyn sydd dan sylw.”
Fodd bynnag, ym mhob achos, dywedwyd wrthym nad oedd y cwmnïau wedi cymryd rhan
wedi hynny.
Er gwaethaf yr ewyllys da a'r ymdrechion i ymgysylltu â chwmnïau, ynghyd â'r cysylltiadau da
y mae llawer o ganolfannau wedi'u ffurfio, dywedwyd wrthym mewn cyfweliadau y gall hyn
fod yn anodd. Roedd y canolfannau a nododd y mwyaf o anawsterau wrth ddatblygu
cysylltiadau o'r fath wedi'u clystyru mewn ardaloedd gwledig ac yn ardal ddiwydiannol Deddwyrain Cymru yn bennaf. Roedd y rhan fwyaf yn cydnabod nad yw cysylltiadau â'r gymuned
a chyflogwyr lleol wedi'u datblygu'n ddigonol, heb roi rhesymau penodol dros hynny nac
awgrymu beth y gellid ei wneud i ddatblygu cysylltiadau â chyflogwyr a busnesau ymhellach
yng nghyd-destun y Dystysgrif.
5.4.4 Crynodeb o'r arsylwadau am gymorth
•

16

Un o nodweddion y Dystysgrif, yn enwedig y Project Unigol, yw ei bod yn annog dysgu
annibynnol. Yn y rhan fwyaf o achosion, dywedodd dysgwyr eu bod yn gallu dod o hyd i
arweiniad a chymorth gan athrawon a'u bod yn teimlo eu bod wedi meithrin sgiliau drwy
gael gafael ar y cymorth hwn ar gyfer eu gwaith. Rodd bynnag, teimlai dysgwyr eraill nad
oeddent wedi cael digon o arweiniad neu gwnaethant nodi nad oeddent wedi llwyddo i
ddod o hyd i athrawon sy'n gallu rhoi cymorth iddynt yn eu dewis faes pwnc. Hefyd,
cyfeiriodd llawer o grwpiau ffocws at ddiffyg gwybodaeth a negeseuon cyson am y
Dystysgrif, yn eu barn nhw.

https://businesswales.gov.wales/bigideas/cy
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•

Nid yw'n ymddangos bod lefel arbennig o uchel na nodedig o drafodaeth ynglŷn â'r
Dystysgrif rhwng dysgwyr a'u teuluoedd.

•

Dywedodd llawer o athrawon fod ganddynt gysylltiadau da iawn â chyflogwyr lleol a
gwnaethant ddangos ymrwymiad i ffurfio cysylltiadau newydd. Fodd bynnag, mae lle i
ddatblygu’r cysylltiadau hyn ymhellach o hyd er mwyn helpu i gefnogi'r Dystysgrif.

5.5 Sylwadau terfynol gan athrawon
Tua diwedd pob cyfweliad, gofynnwyd i'r ymatebwyr p'un a oedd ganddynt unrhyw sylwadau
terfynol i'w gwneud am y Dystysgrif. Gwnaethom nodi tri phwynt a gododd dro ar ôl tro mewn
ymateb i'r cwestiwn hwn, lle y nododd y cyfweleion y canlynol:
• Mae angen i sefydliadau Addysg Uwch, cyflogwyr a rhieni gydnabod gwerth a statws y
Dystysgrif
• Dylai'r cyngor ac arweiniad fod yn gyson a chael eu rhoi mewn da bryd i weithredu arnynt
• Dylai deunyddiau enghreifftiol o safon fod ar gael a dylai fod yn hawdd cael gafael arnynt.
Cafwyd sylwadau gan athrawon mewn canolfannau ar y ffin â Lloegr bod eu dalgylch yn her
ychwanegol o ran marchnata'r Fagloriaeth. Dywedodd colegau AB ac ysgolion yn agos at y ffin
eu bod yn colli darpar ymgeiswyr a oedd yn dewis astudio mewn canolfannau lle na chaiff y
Dystysgrif ei chynnig, neu lle yr hysbysebir ei bod yn ddewisol.
Dangosodd ein cyfweliadau fod llawer o athrawon o'r farn bod cysylltiad rhwng cynnwys y
Dystysgrif ac egwyddorion y Cwricwlwm newydd i Gymru, 17 sy'n cael ei ddatblygu gan
Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd, ac felly bod angen i unrhyw drafodaeth ynghylch y Dystysgrif
gydnabod y cyd-destun ehangach. Crynhodd un cyfwelai ei theimladau drwy ddweud,
“Mae'r cwricwlwm yn newid: dyma'r ffordd ymlaen. Mae angen iddi [y Dystysgrif] fod
ar raglenni hyfforddi athrawon. Mae angen i bob athro newydd gael profiad o
addysgu'r Dystysgrif.”

Trafodir yn Graham Donaldson, “Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o'r Cwricwlwm a'r Trefniadau
Asesu yng Nghymru”, Chwefror 2015

17
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6 Casgliadau ac Argymhellion
6.1 Casgliadau
Mae'r adolygiad hwn o gynllun a model asesu'r Dystysgrif Her Sgiliau (y Dystysgrif) a'i lle o
fewn Bagloriaeth Cymru (y Fagloriaeth) wedi cynnwys dwy elfen allweddol, sef adolygiad desg
o dystiolaeth mewn perthynas â chynllun a model asesu'r Dystysgrif a'i lle o fewn y
Fagloriaeth, ac ymgysylltu ag athrawon a dysgwyr. Yn bennaf, roedd yr adolygiad desg yn
archwilio cynllun y Dystysgrif a'i lle o fewn y Fagloriaeth, tra bod y gwaith maes yn
canolbwyntio ar gasglu gwybodaeth am brofiadau dysgwyr ac athrawon o'r Dystysgrif.
Canfu'r adolygiad fod y Dystysgrif yn gymhwyster arloesol sy'n rhoi cyfleoedd gwerthfawr i
ddysgwyr feithrin sgiliau bywyd go iawn a datblygu eu diddordebau drwy ddewis meysydd
astudio sy'n berthnasol iddynt.
Nododd yr adolygiad desg fod gweledigaeth glir ar gyfer y Fagloriaeth a'r Dystysgrif, sy'n
seiliedig ar egwyddorion hynod berthnasol. Ceir bwriad clir i ddysgwyr gael profiad o fathau
gwahanol o ddysgu a chael mwy o ddewis o ran yr hyn y maent yn ei astudio a sut. Bydd yr
egwyddorion hyn yn arwain at fanteision i unigolion, yn ogystal â manteision cymdeithasol ac
economaidd ehangach. Dywedodd yr athrawon fod cefnogaeth helaeth a chryf i nodau a
diben y Dystysgrif. Mae'r Dystysgrif yn ennill ei phlwyf wrth i ganolfannau addasu, ymgorffori
a mireinio eu dull o'i chyflwyno.
Mae cynnwys yr Heriau a'r Project Unigol yn berthnasol iawn i feithrin y sgiliau sy'n ofynnol.
Mae pob Her wedi'i chynllunio i ddiwallu anghenion y byd go iawn a chael ei chynnal mewn
cyd-destunau gwaith a chymuned go iawn.
Mae dysgwyr ac athrawon wedi nodi bod y Dystysgrif yn cynnwys llawer o elfennau sy'n rhoi
boddhad. Dywedodd dysgwyr eu bod wedi mwynhau agweddau penodol ar y Dystysgrif, fel
mynd allan i'r gymuned neu ddysgu sgiliau busnes. Gwnaeth llawer o athrawon sylwadau ar
lwyddiant dysgwyr unigol a oedd wedi rhagori yn eu gwaith, yn enwedig mewn meysydd a
oedd yn heriol iddynt. Roedd y rhan fwyaf o'r athrawon a gyfwelwyd yn ymroddedig iawn i'r
Dystysgrif ac o'r farn ei bod, ar y cyfan, yn rhoi boddhad proffesiynol iddynt.
Cyfeiriodd athrawon a dysgwyr at ddatblygiad a dilyniant o ran sgiliau a dysgu a geir drwy'r
Dystysgrif nas gwelir mewn pynciau eraill. Ymhlith y sgiliau hyn roedd sgiliau cyfathrebu
rhyngbersonol, siarad cyhoeddus, sgiliau arwain a sgiliau ariannol, sy'n cynrychioli cynnydd
gwirioneddol i lawer o ddysgwyr ac sy'n adlewyrchu dyheadau cynllun y Dystysgrif a'r broses
o'i chyflwyno.
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6.2 Argymhellion
Cadarnhaodd yr adolygiad desg a'r gwaith o ymgysylltu â dysgwyr ac athrawon fod yr
egwyddorion sy'n sail i'r Fagloriaeth a'r Dystysgrif yn gadarn ac yn berthnasol. Felly, rydym yn
cynghori'n gryf y dylid cadw'r Dystysgrif a'i diwygio er mwyn adeiladu ar ei chryfderau a'i
gwneud yn llai cymhleth.
Mae unrhyw ddadansoddiad manwl a beirniadol o gynllun cymhwyster yn debygol o nodi rhai
meysydd ar gyfer gwella. Yn sicr, mae hynny'n wir yn achos yr adolygiad hwn, a oedd yn
archwilio cynllun cymhwyster newydd ac arloesol sy'n seiliedig ar sgiliau, gan gwmpasu dysgu
o 14 i 19 oed. Rydym wedi nodi meysydd ar gyfer gwella ac rydym yn cynnig cyfres o
argymhellion er mwyn helpu rhanddeiliaid i ddatblygu'r Dystysgrif yn y dyfodol.
6.2.1 Sefydlu proses ar gyfer adolygu'r argymhellion
Nodwn fod diwygiadau blaenorol i'r broses o gyflwyno'r Fagloriaeth wedi arwain at rai
amheuon ymhlith dysgwyr ac athrawon - fel yr adlewyrchir yng ngrwpiau ffocws a
chyfweliadau ein gwaith maes - ac, felly, rydym yn cynghori y dylid ystyried unrhyw
ddatblygiadau yn ofalus. Rydym yn argymell y dylai'r cyfryw brosesau newid gynnwys
rhanddeiliaid fel Llywodraeth Cymru, CBAC, Estyn, Consortia Addysg Rhanbarthol, gweithwyr
addysg proffesiynol (gan gynnwys uwch arweinwyr, athrawon a chydgysylltwyr y Fagloriaeth)
a chynrychiolwyr Addysg Uwch, yn ogystal â chyflogwyr, dysgwyr a rhieni.
Argymhelliad 1: Cymwysterau Cymru i sefydlu proses ar gyfer adolygu argymhellion yr
adroddiad fel bod unrhyw ddatblygiadau'n cael eu rhoi ar waith mewn modd ystyriol ac
amserol ac yn cynnwys rhanddeiliaid allweddol. Dylid cyfleu unrhyw ddatblygiadau mewn
modd clir, cynhwysfawr a chyson.
Er bod y rhan fwyaf o'r sylwadau a gawsom gan athrawon a dysgwyr yn ymwneud â
chyflwyno'r Dystysgrif, roedd yr adolygiad desg yn canolbwyntio ar ei chynllun. Felly, rydym
wedi rhannu'r argymhellion sy'n weddill i'r ddau gategori ar wahân hyn:
•

Gwelliannau i'r broses o gyflwyno'r Dystysgrif - Yn ein barn ni, gwelliannau byrdymor yw'r
rhain, y gellir eu rhoi ar waith heb unrhyw newidiadau sylfaenol i gynllun y Dystysgrif
(argymhellion 2 i 5).

•

Gwelliannau i gynllun y Dystysgrif - Yn ein barn ni, mae'r rhain yn ymwneud â chynllun a
model asesu'r Dystysgrif a'i lle o fewn y Fagloriaeth. Mae angen eu hystyried yn ofalus
dros gyfnod hwy (argymhellion 6 i 8).
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6.2.2 Diwygio gwybodaeth am y Dystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru a'i hyrwyddo'n
well
O fewn yr adroddiad, nodwn nad yw'r ddogfennaeth a adolygwyd sy'n ategu'r broses o
gyflwyno'r Dystysgrif bob amser yn glir nac yn gyson. Dywedodd athrawon eu bod o'r farn
bod y ddogfennaeth hon yn rhy gymhleth. Nid yw'r ymdeimlad hwn o gymhlethdod wedi cael
ei helpu gan newidiadau fesul tipyn i'r ddogfennaeth ers i'r Dystysgrif gael ei chyflwyno ym
mis Medi 2015. Hefyd, nododd yr adolygiad desg nad yw'r ddogfennaeth bresennol yn cyfleu
natur soffistigedig ac arbenigol y sgiliau a gaiff eu meithrin. Er mwyn cefnogi'r broses o
gyflwyno'r Dystysgrif, teimlwn felly y dylid rhoi sylw i adolygu'r ddogfennaeth graidd er mwyn
sicrhau ei bod yn eglur ac yn gyson.
Roedd yr adroddiad hefyd yn cydnabod nad yw dysgwyr yn tueddu i drafod y Dystysgrif â'u
teuluoedd ac nad yw eu rhieni wir yn gwybod rhyw lawer am y cymhwyster. Nodwn nad oes
tudalennau penodol ar wefannau rhanddeiliaid ar hyn o bryd lle y gall dysgwyr a'u teuluoedd
gael gafael ar wybodaeth am y Dystysgrif neu'r Fagloriaeth. Credwn y byddai cael gwybodaeth
sydd wedi'i hanelu at ddysgwyr a'u teuluoedd yn fuddiol er mwyn eu hannog i ymwneud â'r
Dystysgrif a'r Fagloriaeth a'u deall. Nodwn hefyd fod hen wybodaeth ar y rhyngrwyd o hyd,
nad yw bob amser wedi'i labelu felly'n glir.
Argymhelliad 2: Cymwysterau Cymru, CBAC a Llywodraeth Cymru i adolygu'r wybodaeth sydd
ar gael am y Dystysgrif a'r Fagloriaeth er mwyn sicrhau ei bod yn glir, yn gyson ac yn hygyrch.
Dylai'r adolygiad gynnwys y canlynol:
(a) yr egwyddorion cynllunio rheoleiddiol, manylebau'r cymwysterau, y llawlyfr cyflwyno,
y llawlyfr gweinyddu a'r cod ymarfer;
(b) sut y gellir teilwra gwybodaeth am y Dystysgrif a'r Fagloriaeth yn fwy effeithiol ar gyfer
dysgwyr a'u teuluoedd.
6.2.3 Meithrin gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth athrawon, uwch arweinwyr a staff
cymorth o'r Dystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru.
Teimlai'r athrawon a gyfwelwyd fod ganddynt ddealltwriaeth dda o'r Dystysgrif a'r
Fagloriaeth. Fodd bynnag, gwnaethant nodi eu bod yn ei chael hi'n anodd eu hesbonio i
ddysgwyr, athrawon eraill a rhieni. Roeddent hefyd yn teimlo nad oedd athrawon nad ydynt
yn ymwneud yn uniongyrchol â nhw ac, mewn rhai achosion, uwch reolwyr bob amser yn eu
deall. Ochr yn ochr â diwygio a hyrwyddo gwybodaeth am y Dystysgrif a'r Fagloriaeth
(argymhelliad 2), credwn hefyd fod angen meithrin gwybodaeth athrawon, uwch arweinwyr
a staff cymorth, yn ogystal â'u dealltwriaeth o'r Dystysgrif a'r Fagloriaeth.
Noda'r adolygiad desg ei bod yn ymddangos bod y Dystysgrif wedi cael ei chynllunio er mwyn
i amrywiaeth eang o athrawon allu ei haddysgu a'i hasesu heb arbenigedd mewn meithrin
sgiliau. Mae hyn yn wir drwy anghenraid am nad yw'n faes cwricwlwm sy'n bodoli ar hyn o
bryd ac nid yw wedi'i chynnwys mewn addysg gychwynnol i athrawon (AGA). Gallai hyn olygu
bod y Dystysgrif yn cael ei hystyried yn faes anarbenigol ac nad yw'r sgiliau'n heriol i'w
haddysgu na'u hasesu, sydd ymhell o fod yn wir. Felly, mae'n hollbwysig bod cyfleoedd DPP
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priodol a pharhaus yn cael eu cynnig i'r holl staff sy'n gysylltiedig â'r gwaith o gyflwyno'r
Dystysgrif.
Er bod yr athrawon yn teimlo eu bod yn dod yn fwy hyderus wrth gyflwyno'r Dystysgrif a'u
bod yn teimlo'n gadarnhaol am y cyfleoedd i gael hyfforddiant a gweithdai DPP, gwnaethant
hefyd nodi bod angen rhoi cymorth parhaus i athrawon a chanolfannau.
Argymhelliad 3: Cymwysterau Cymru, drwy weithio gyda rhanddeiliaid, i godi ymwybyddiaeth
a gwella dealltwriaeth o'r Dystysgrif a'r Fagloriaeth ymhlith athrawon, uwch arweinwyr a staff
cymorth.
Argymhelliad 4: CBAC, gyda chymorth gan Cymwysterau Cymru, i barhau i gynnig Datblygiad
Proffesiynol Parhaus (DPP) a hyfforddiant i bob aelod o staff sy'n ymwneud â'r gwaith o
gyflwyno'r Dystysgrif.
Argymhelliad 5: Llywodraeth Cymru i ystyried p'un a allai addysg gychwynnol i athrawon
helpu i baratoi athrawon ar gyfer meithrin ac asesu'r sgiliau sydd wedi'u cynnwys yn y
Dystysgrif.
6.2.4 Archwilio cynllun y Dystysgrif Her Sgiliau
Daeth yr adolygiad desg i'r casgliad bod cynllun y Dystysgrif yn gymhleth. Cadarnhawyd y
canfyddiad hwn gan athrawon a ddywedodd fod angen mireinio a symleiddio'r Dystysgrif er
mwyn ei gwneud yn gliriach ac yn haws ei thrin. Ymhlith y prif feysydd lle y ceir cymhlethdod
yng nghynllun y Dystysgrif mae'r canlynol:
1. Mae pedair ffurf y Dystysgrif (h.y. CA4, Sylfaen Ôl-16, Cenedlaethol Ôl-16 ac Uwch) yn
debyg iawn. O ganlyniad i hynny, ceir rhywfaint o ailadrodd o ran cynnwys, deilliannau
dysgu, dulliau asesu a meini prawf asesu ym mhob ffurf. Mae hyn yn arwain at ddiffyg
eglurder ynglŷn â dilyniant. Hefyd, nododd athrawon eu bod wedi'i chael hi'n anodd
cymell dysgwyr sy'n symud o un ffurf i ffurf arall;
2. Ailadrodd rhwng pedair elfen (y Project Unigol a'r tair Her) y Dystysgrif. Nid yw'n glir beth
yw manteision astudio pob un o'r tair Her fel tasgau ar wahân, yn hytrach nag astudio un
neu ddwy ohonynt mewn ffordd fwy cyfunol â ffocws mwy pendant a cheir cwestiynau
ynghylch sut y caiff sgiliau penodol eu cysoni o fewn pob Her;
3. Ar lefelau Cenedlaethol a Sylfaen, yr anghysondeb yn y gofynion ar gyfer llythrennedd a
rhifedd yn y Project Unigol rhwng Tystysgrif CA4 a'r cymwysterau Ôl-16.
4. Y diffyg sail resymegol dros faint a phwysoliadau pob un o'r tair Her;
5. Y diffyg eglurder ynghylch rôl a statws yr arteffact yn y Project Unigol, yn enwedig ar
lefelau Sylfaen a Chenedlaethol pan nad yw'n cyfrannu at y cyfrif geiriau.
Yn ogystal â chymhlethdod cynllun y Dystysgrif, mae'r adroddiad hefyd wedi nodi bod
posibilrwydd o integreiddio'r Dystysgrif yn fwy yn y cwricwlwm. Er y nodwn mai'r hyn sy'n
gwneud y Dystysgrif yn unigryw yw ei bod yn meithrin sgiliau na fyddant yn cael eu meithrin
drwy bynciau eraill o bosibl, nodwn ei bod yn ymddangos bod cyfleoedd yn cael eu colli i'w
hintegreiddio yn fwy yn y cwricwlwm, yn enwedig drwy'r Project Unigol a llythrennedd
digidol.
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Argymhelliad 6: Cymwysterau Cymru i adolygu cynllun y Dystysgrif, gan gynnwys ei strwythur
a'i chynnwys. Dylai hyn ystyried egwyddorion Cysondeb Adeiladol a chynnwys y canlynol:
(a)
Adolygu'r angen am dair Her sydd ag Amcanion Dysgu sy'n gorgyffwrdd, ochr yn
ochr â'r Project Unigol. Os yw'n briodol, nodi ble y gellid lleihau nifer yr Heriau
drwy ddadansoddi'r synergeddau rhyngddynt. Er enghraifft, gallai Cymwysterau
Cymru ystyried:
i. Cael gwared ar Her y Gymuned ac ailddyrannu'r sgiliau ‘cynllunio a threfnu’
ac ‘effeithiolrwydd personol’ i'r Her Menter a Chyflogadwyedd lle maent
yn cefnogi'r nodau dysgu yn glir;
ii. I ba raddau y gallai nodau'r Heriau a'r sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd
gael eu cynnwys a'u hasesu yn y Project Unigol.
(b)
Ystyried yr achos dros gyflwyno un cymhwyster Tystysgrif ar gyfer myfyrwyr Ôl-16
sy'n cwmpasu lefelau Sylfaen a Chenedlaethol.
(c)
Adolygu p'un a ddylid parhau i asesu llythrennedd a rhifedd yn y Dystysgrif ar lefel
Ôl-16.
(d)
Adolygu'r ODA a'r pwysoliad a briodolir i bob elfen.
(e)
Adolygu'r enghreifftiau o Heriau penodol a gynigir yn y manylebau ar lefelau Sylfaen
a Chenedlaethol CA4 ac Ôl-16 er mwyn sicrhau mwy o gysondeb a chyfleoedd
cliriach am ddilyniant.
(f)
Ystyried y cyfleoedd i asesu llythrennedd digidol yn fwy. Er enghraifft, fel rhan o
‘ddulliau codi ymwybyddiaeth’ o fewn yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang.
(g)
Ystyried sut y gellid gwella'r Project Unigol ymhellach, er enghraifft drwy wneud y
canlynol:
i. diwygio nifer y geiriau yn yr adroddiad ysgrifenedig a diben yr arteffact;
ii. ystyried y potensial i gynnig mwy o gyfleoedd i ddysgwyr feithrin sgiliau
llythrennedd digidol;
iii. ystyried cyfleoedd i asesu sgiliau creadigrwydd ac arloesedd;
iv. ystyried sut y gellid ei integreiddio'n well yn y cwricwlwm.
6.2.5 Ystyried sut y gellir mireinio'r model asesu
Daeth yr adolygiad desg i'r casgliad bod yn rhaid i'r model asesu fodloni llawer o ofynion, sydd
wedi arwain at strwythurau asesu cymhleth. Dywedodd dysgwyr ac athrawon eu bod o'r farn
ei fod yn ddryslyd ac yn anodd ei ddeall.
Nododd yr adolygiad desg nad yw'r deilliannau dysgu a'r meini prawf asesu bob amser yn
gyson â'i gilydd. Hefyd, nid yw'r meini prawf asesu yn ddigon penodol. O ganlyniad i hynny,
nid yw bob amser yn glir sut i wahaniaethu rhwng y bandiau perfformiad wrth asesu gwaith
dysgwyr. Er enghraifft, mae un band perfformiad yn gofyn am ‘syniadau cyfyngedig ar gyfer
cysyniad newydd’, tra bod y band perfformiad nesaf yn gofyn am ‘syniadau clir a syml ar gyfer
cysyniad newydd’. Yn yr enghraifft hon, nid yw'r gwahaniaeth rhwng ‘clir a syml’ a ‘cyfyngedig’
yn glir. Dywedodd athrawon fod y diffyg eglurder a manwl gywirdeb yng ngeiriad y meini
prawf asesu yn arwain at heriau wrth asesu a safoni gwaith dysgwyr. O ganlyniad i hynny,
dywedodd athrawon eu bod yn treulio cyfnod anghymesur o amser yn asesu gwaith dysgwyr
ac yn safoni dyfarniadau aseswyr.
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Ar hyn o bryd, caiff pob un o'r saith sgil hanfodol a chyflogadwyedd eu hasesu i raddau
gwahanol, gyda rhai'n cael eu gor-asesu. Er ein bod yn cydnabod yr heriau sy'n gysylltiedig â
chynllunio ar gyfer asesu sgiliau drwy brofiadau ‘dysgu o'r byd go iawn’, mae angen rhoi sylw
i sicrhau bod y model asesu yn fwy cyson â'r hyn sy'n cael ei ddysgu.
O ganlyniad i'r model asesu cymhleth, mae'r system raddio ar gyfer cymwysterau'r Dystysgrif
a'u helfennau hefyd yn gymhleth.
Argymhelliad 7: CBAC i ystyried sut y gellid gwneud y model asesu a graddio'n gliriach ar gyfer
yr Heriau a'r Project Unigol ar bob lefel. Dylai hyn gynnwys:
(a)
Adolygu'r meini prawf asesu er mwyn ystyried:
i. Sut mae'r meini prawf asesu yn cyd-fynd â'r amcanion dysgu;
ii. Datblygu meini prawf asesu cliriach, o ansawdd gwell;
iii. Cyflwyno nodweddion cyson yn y meini prawf sy'n cynnig dangosyddion
cyrhaeddiad cyffredin ar lefelau Sylfaen a Chenedlaethol;
iv. Ad-drefnu'r setiau gor-gymhleth o farciau, bandiau, graddau a lefelau, gan
gyflwyno un set o feini prawf y gellir eu cymhwyso ar gyfer pob dysgwr ar
lefelau Sylfaen a Chenedlaethol, wedi'u modelu ar y matrics CA4 presennol.
(b)
Adolygu ffyrdd y gellir gwneud y model asesu'n fwy tryloyw fel bod dysgwyr yn
deall yr hyn sy'n ddisgwyliedig ar gyfer pob band perfformiad.
(c)
Ystyried sut y gellir asesu gwaith grŵp o fewn yr Heriau mewn modd mwy
dibynadwy.
6.2.6 Ystyried adolygu fframwaith Bagloriaeth Cymru
Wrth adolygu cynllun a model asesu'r Dystysgrif a'i chydberthynas â'r Fagloriaeth, rydym
hefyd wedi nodi bod lle i ystyried diben fframwaith y Fagloriaeth. Drwy ymgysylltu â dysgwyr
ac athrawon, rydym wedi nodi rhywfaint o ddryswch rhwng yr hen Fagloriaeth a'r fframwaith
presennol, sy'n effeithio ar statws y Dystysgrif. O ganlyniad i hynny, gwnawn yr argymhelliad
canlynol:
Argymhelliad 8: Cymwysterau Cymru i adolygu fframwaith y Fagloriaeth er mwyn:
(a)
Ystyried dichonoldeb y Dystysgrif (neu elfennau diwygiedig y Dystysgrif) fel
cymhwyster ar wahân, yn annibynnol ar y Fagloriaeth.
(b)
Ystyried p'un a ddylai'r Fagloriaeth barhau fel dyfarniad cyfansawdd.
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Atodiad 1
Dogfennau a gafodd eu cynnwys yn y dadansoddiad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llawlyfr gweinyddu – 2016/17
Cod Ymarfer Canolfannau
Egwyddorion cynllunio ar gyfer Bagloriaeth Cymru
Llawlyfr cyflwyno'r Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol/Sylfaen (CA4)
Llawlyfr cyflwyno'r Dystysgrif Her Sgiliau Sylfaen (Ôl-16)
Llawlyfr cyflwyno'r Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol (Ôl-16)
Llawlyfr cyflwyno'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch
Manyleb Genedlaethol/Sylfaen (CA4)
Manyleb Sylfaen (Ôl-16)
Manyleb Genedlaethol (Ôl-16)
Manyleb Uwch
Adendwm i'r ddogfen ‘Egwyddorion Cynllunio ar gyfer Bagloriaeth Cymru – Tachwedd
2014. Yn gymwys i gyrsiau i’w haddysgu gyntaf o fis Medi 2015’. Cymwysterau Cymru.
Cymhwyster Bagloriaeth Cymru – Hysbysiad Hwylus (2015) Cynulliad Cenedlaethol
Cymru.
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Atodiad 2
Canllaw Trafod Grŵp Ffocws
1. Allech chi ddisgrifio eich dealltwriaeth o'r Dystysgrif? Beth yw ei lle o fewn fframwaith
Bagloriaeth Cymru? Faint ohonoch sydd wedi dechrau ar waith y Dystysgrif? Ydych chi
wedi cwblhau unrhyw rai o'r Heriau neu'r Project Unigol? Pa un rydych yn gweithio
arno/arni ar hyn o bryd/wnaethoch chi ei gwblhau/chwblhau'n fwyaf diweddar?
2. Sut mae'r Dystysgrif yn mynd yn eich barn chi? Allech chi ddweud ychydig wrthym am yr
hyn sy'n mynd yn dda yn eich barn chi? Pam? Oes meysydd lle rydych yn teimlo nad yw
pethau'n mynd cystal? Beth yw'r heriau?
3. Allech chi ddweud ychydig yn fwy wrthym am y gwaith rydych wedi'i wneud hyd yma ar
y Dystysgrif? Oes elfennau ohoni sydd wedi bod yn arbennig o ddiddorol i chi? Pam? Oes
meysydd lle rydych wedi cael ychydig yn fwy o drafferth? Pam?
4. Sut gwnaethoch chi ddewis eich pwnc ar gyfer y Project Unigol? [NODYN I
GYMEDROLWYR: mae lefel y dewis yn amrywio yn ôl lefel y Dystysgrif – yng Nghyfnod
Allweddol 4 mae'n gysylltiedig â diddordeb personol neu addysg yn y dyfodol, ar lefel
Genedlaethol neu Sylfaen Ôl-16 mae'n gysylltiedig â'u rhaglen ddysgu neu ddyheadau
cyflogaeth ar gyfer y dyfodol, ar lefel Uwch mae'n gysylltiedig ag addysg yn y dyfodol neu
ddyheadau o ran gyrfa] Pa arweiniad gawsoch chi? Â phwy wnaethoch chi siarad er mwyn
eich helpu i benderfynu ar eich pwnc? Os ydynt wedi cwblhau'r Project Unigol, sut aeth
pethau yn eu barn nhw?
5. Allech chi ddweud ychydig wrthym am rôl eich athrawon yn y Dystysgrif Her Sgiliau?
Ydy'ch cydberthnasau ag athrawon yn wahanol wrth astudio'r Dystysgrif? [Ar gyfer
dysgwyr Ôl-16 ac Uwch] Ydy'r cydberthnasau hynny wedi newid dros amser wrth
astudio'r Fagloriaeth?
6. Ydych chi'n meddwl bod y Dystysgrif wedi eich helpu i feithrin sgiliau newydd? Beth ydyn
nhw? Pa mor ddefnyddiol yw'r sgiliau hynny yn eich barn chi? Fyddech chi wedi'u
meithrin beth bynnag heb y Dystysgrif?
7. Ydych chi'n meddwl y bydd y Dystysgrif yn eich helpu yn y dyfodol? Os felly, sut? Ydych
chi'n meddwl y gall eich helpu i gael swydd, neu baratoi'n well ar gyfer gweithio ar ôl
gadael ysgol [ar gyfer dysgwyr Ôl-16: ydych chi'n meddwl bod y sgiliau rydych wedi'u
dysgu yn ystod y Dystysgrif wedi eich paratoi ar gyfer mynd i'r brifysgol?]
8. Beth yw eich barn chi ar faint o waith sydd ei angen ar gyfer y Dystysgrif? Yn eich barn
chi, dim digon? Gormod? Ydy'r Dystysgrif wedi cael unrhyw effaith (gadarnhaol neu
negyddol) ar unrhyw rai o'ch pynciau eraill yn yr ysgol? Eich amser hamdden? Faint o
waith sydd o gymharu â'ch pynciau eraill?
9. Sut rydych yn teimlo am y ffordd y cewch eich asesu ar gyfer pob un o'r heriau a'r Project
Unigol? (Defnyddio asesiadau rheoledig).
10. Ydych chi'n meddwl bod y Dystysgrif wedi cael ei hasesu (graddio) yn deg? Ydy'n decach
na phynciau eraill? Yn llai teg? Pam? Oes unrhyw athrawon wedi siarad â chi am y system
asesu (graddio)?
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11. Ydych chi'n deall y graddau rydych chi'n gallu eu cael yn y Dystysgrif a'r Fagloriaeth? Ydych
chi'n deall beth mae'r rhain yn ei feddwl a sut maen nhw'n wahanol? (Ar gyfer dysgwyr
Ôl-16 – a ydynt yn deall sut mae'r graddau'n wahanol i CA4?)
12. Ydych chi wedi gwneud unrhyw waith grŵp yn y Dystysgrif? Ydych chi'n edrych ymlaen
at wneud gwaith grŵp? Ydych chi'n hoffi gwaith grŵp yn gyffredinol? Yn y Dystysgrif?
Ydych chi'n meddwl bod y gwaith grŵp yn cael ei asesu yr un mor deg â'ch Projectau
Unigol? Os felly, pam? Os nad yw, pam? Ydy gwneud gwaith grŵp wedi eich helpu i fod
yn fwy hyderus?
13. Beth rydych chi'n ei hoffi fwyaf am y Dystysgrif yn gyffredinol? Yn ei hoffi leiaf? Ydy
gweithio ar y Dystysgrif wedi eich helpu i ddysgu'n fwy annibynnol? Ydy hynny'n beth da?
Pam? Fyddwch chi'n falch o ennill y Fagloriaeth? Ennill y Dystysgrif? Ydy wedi eich helpu
i fagu hunanhyder?
14. Ydych chi wedi siarad â'ch rhieni am Fagloriaeth Cymru? Y Dystysgrif? Os felly, beth yw
eu barn nhw? Os nad ydych chi, pam?
15. Beth yw'r un peth fyddech chi'n ei newid am y Dystysgrif?
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Atodiad 3
Adolygiad o Gynllun a Model Asesu'r Dystysgrif Her Sgiliau
a'i lle o fewn fframwaith Bagloriaeth Cymru
Canllaw Trafod – xxx
Y ddogfen hon
Yn gyntaf, diolch am gytuno i gael eich cyfweld.
Canllaw yw hwn ar gyfer y drafodaeth yr hoffem ei chynnal gyda chi fel rhan o'r adolygiad
uchod. Byddem yn ddiolchgar pe gallech dreulio ychydig funudau yn ei ddarllen cyn y
drafodaeth. Mae'n cynnwys rhywfaint o wybodaeth gefndir am yr adolygiad a rhestr o
gwestiynau yr hoffem eu trafod â chi. Fodd bynnag, yn union fel y nodir yn y teitl, canllaw ar
y materion yr hoffem eu trafod yn ystod y cyfarfod yw'r ddogfen hon. Wrth gwrs, byddem yn
fwy na pharod i drafod unrhyw faterion eraill sy'n berthnasol yn eich barn chi.
Cefndir
Mae Cymwysterau Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal adolygiad o gynllun a model
asesu'r Dystysgrif Her Sgiliau (y Dystysgrif) (elfen graidd Bagloriaeth Cymru) a chynnal gwaith
ymchwil ansoddol gydag athrawon a dysgwyr sy'n addysgu neu'n astudio'r Dystysgrif ar hyn
o bryd mewn ysgolion uwchradd a gynhelir, colegau chweched dosbarth a sefydliadau Addysg
Bellach yng Nghymru. Yn benodol, hoffai Cymwysterau Cymru bennu a yw ffurfwedd
bresennol y Dystysgrif yn addas at y diben; at ddibenion yr adolygiad hwn, defnyddir safonau
cydnabod interim Cymwysterau Cymru er mwyn diffinio ‘addas at y diben’. Mae'r safonau
interim yn datgan yn glir mai dim ond os bydd cymhwyster yn bodloni gofynion i) dilysrwydd,
ii) dibynadwyedd, iii) cymaradwyedd, iv) hydrinedd a v) lleihau tuedd cymaint â phosibl y bydd
y cymhwyster hwnnw yn addas at y diben.
Bydd unrhyw sylwadau a wneir gennych yn gyfrinachol a dim ond at ddibenion llunio
adroddiad ar ganlyniadau'r gwerthusiad a'u dosbarthu y caiff y wybodaeth a roddir gennych
ei defnyddio. Ni chaiff unrhyw sylwadau a wneir gennych eu priodoli i chi oni chawn
ganiatâd penodol gennych i wneud hynny, a bydd gennych gyfle i ddarllen unrhyw nodiadau
o'r cyfweliad er mwyn sicrhau eu bod yn gywir. Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw'r tîm sy'n
cynnal y gwerthusiad yn gweithio i Cymwysterau Cymru nac i unrhyw sefydliadau sy'n
gysylltiedig â'r gwaith o gyflawni neu ariannu'r prosiect hwn. Gwerthusiad annibynnol yw
hwn.
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Cefndir
1. Allech chi ddweud ychydig wrthym amdanoch chi eich hun? Ers faint rydych wedi bod
yn addysgu? Beth yw eich prif feysydd pwnc? Beth rydych chi'n ei fwynhau am
addysgu? Eich swydd? Beth nad ydych chi'n ei fwynhau am addysgu?
2. Allech chi ddweud ychydig wrthym am sut y gwnaethoch chi ddechrau gweithio gyda'r
Dystysgrif? Ai eich dewis chi oedd hyn? Faint o bobl eraill sy'n gysylltiedig â
chyflwyno'r Dystysgrif yn eich ysgolion? Ydych chi hefyd yn gyfrifol am gydgysylltu'r
Fagloriaeth? Os felly, allwch chi hefyd ddweud wrthym sut y gwnaethoch chi ddechrau
gwneud hyn?

Cynllun y Dystysgrif
3. Beth rydych chi'n meddwl yw diben y Dystysgrif? Beth rydych chi'n meddwl yw diben
y Fagloriaeth? Beth yw'r gydberthynas rhyngddynt yn eich barn chi?
4. Ydych chi'n credu bod diben i) y Fagloriaeth yn gyffredinol, a ii) y Dystysgrif wedi cael
ei gyfleu'n ddigonol i athrawon? Os felly, sut y cafodd ei gyfleu? Beth oedd y pethau
cadarnhaol am hynny? Os nad ydych chi, pam?
5. A beth am y Project Unigol a phob un o'r tair Her? Ydych chi'n teimlo eich bod yn deall
eu diben a'u rôl o fewn y Dystysgrif a fframwaith y Fagloriaeth yn ddigonol?
6. Ydy'r Dystysgrif yn cyflawni ei diben diffiniedig (neu fwriadedig) yn eich barn chi? Pam
rydych chi'n meddwl hyn?
(a) Ydy'r Fagloriaeth yn cyflawni ei diben diffiniedig (neu fwriadedig) yn eich barn
chi? Pam rydych chi'n meddwl hyn?
(b) Ydych chi'n meddwl bod athrawon eraill yn teimlo'r un ffordd â chi? Os felly, sut
rydych chi'n gwybod hyn? Os nad ydych chi, pam?
7. Ydych chi o'r farn bod strwythur i) y Dystysgrif a ii) y Fagloriaeth yn gyffredinol yn
addas at y diben? Unwaith eto, ydych chi'n meddwl bod athrawon eraill yn rhannu'r
farn hon? Os felly, pam? Sut rydych chi'n gwybod hyn? Os nad ydych chi, pam?

Y broses gyflwyno
8. Pa rai o'r tair Her neu'r Project Unigol rydych chi wedi bod yn gysylltiedig â nhw? Sut
rydych chi wedi bod yn gysylltiedig â nhw? Faint o oriau sydd wedi'u clustnodi i chi yn
eich rhaglen waith ar gyfer eich gwaith ar y Dystysgrif? Faint o'r oriau hyn sydd ar gyfer
addysgu, a faint sydd ar gyfer paratoi? Ydych chi'n meddwl bod hyn yn adlewyrchiad
teg o'r amser rydych wedi'i dreulio arni? Sut mae'n cymharu â'r amser sydd wedi'i
glustnodi ar gyfer pynciau eraill tebyg?
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9. Ydych chi wedi gweithio gyda'r Briffiau Her ar lefel CA4 a/neu CA5? Sut oedd eich
profiad chi o weithio gyda'r Briffiau Her? Ydych chi wedi addysgu dysgwyr sy'n
astudio'r Dystysgrif yn CA5 a wnaeth ei hastudio yn CA4 hefyd? Ydych chi'n credu bod
y Briffiau Her yn cefnogi dilyniant yn CA5? Os felly, sut? Os nad ydych chi, pam?
10. Ydych chi wedi cael cyfleoedd i rannu arferion da yn y Dystysgrif ag athrawon eraill yn
eich ysgol? Mewn ysgolion eraill? Os felly, pryd a sut y gwnaed hyn? Oedd hynny'n
fuddiol? Oes digon o gyfleoedd i ddysgu am arferion da?
11. Sut mae ochr weinyddol y Fagloriaeth yn cael ei chydgysylltu yn eich canolfan? (Os
mai'r cyfwelai sy'n gyfrifol, sut mae ochr weinyddol y Dystysgrif wedi bod? Ydy'r
gwaith o gasglu a chofnodi'r wybodaeth ofynnol wedi bod yn hawdd ei drin?)
Cynnwys:
11. Beth yw eich barn ar gynnwys pob un o'r tair Her a'r Project Unigol? Ydy'n berthnasol i
Gymru yn yr oes sydd ohoni? (Efallai y byddai'n ddefnyddiol rhoi awgrymiadau iddynt o ran
ystyried y cynnwys mewn perthynas â'r egwyddorion cwricwlwm a amlinellwyd gan
Donaldson e.e. grymusol, diddorol ac uchelgeisiol? – ydy athrawon yn teimlo bod y Dystysgrif
yn cyflawni hyn i ddysgwyr?)
Beth yw eich barn chi ar y saith sgil hanfodol a chyflogadwyedd? Ydy dysgwyr yn cael
cyfleoedd addas i feithrin y rhain drwy'r tair Her a'r Project Unigol?
Oes cysylltiad da rhwng cynnwys y Dystysgrif a'r hyn sydd ei angen ar gyfer asesu?
Oes gennych unrhyw syniadau o ran sut y gellid datblygu'r cynnwys? Oes unrhyw beth ar goll?

Asesu
12. Yn eich barn chi, ydy'r model asesu (h.y. deilliannau dysgu, dull asesu [tasgau asesu
rheoledig], grid asesu) yn addas at y diben? Beth am faint o asesu sydd yn gyffredinol?
13. Ydy'r gridiau asesu'n ddefnyddiol/yn hawdd eu defnyddio? Beth yw eich barn chi ar yr
iaith a ddefnyddir ar gyfer disgrifiadau'r bandiau perfformiad?
14. Ydych chi wedi cael canllawiau clir ar yr hyn sydd ei angen ar gyfer asesu? Os felly,
oedd lle i wella'r canllawiau? Sut?
15. Sut oedd eich profiad chi o gymhwyso'r meini prawf asesu yn CA4? Sut oedd eich
profiad chi o gymhwyso'r meini prawf asesu ar wahanol lefelau CA5? Os ydych wedi
asesu CA4 a CA5, sut mae'r broses o gymhwyso'r meini prawf yn cymharu rhwng y
ddau?
16. Beth yw eich arferion cymedroli mewnol? Beth yw eich barn chi ar y broses o
gymedroli gwaith dysgwyr ar gyfer y Dystysgrif? (Ar lefel Ôl-16 – ydych chi wedi cael
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unrhyw adborth o'r broses o gymedroli gwaith yn allanol? Oedd adroddiadau'r
cymedrolwyr yn ddefnyddiol?)
17. Sut mae eich disgyblion wedi ymateb i'r Dystysgrif yn eich barn chi? Oedd yr ymateb
yn gadarnhaol neu beidio, ar y cyfan? Oedd unrhyw beth yn annisgwyl i chi o ran
perfformiad ac agweddau'r dysgwyr? Oes unrhyw feysydd penodol sy'n peri pryder
wedi cael eu codi gyda chi? Beth ydyn nhw? Beth yw'r rheswm dros hyn, yn eich barn
chi? Ydy faint o waith sydd ei angen gan ddysgwyr yn debyg i bynciau eraill? Beth yw
barn y dysgwyr ar fframwaith ehangach y Bagloriaeth Cymru?

Canlyniadau ac effeithiau
18. Ydych chi wedi trafod y Dystysgrif neu'r Fagloriaeth ag unrhyw rieni? Beth oedd eu
hymateb nhw yn gyffredinol? Beth am bobl eraill yn y gymuned? Cyflogwyr lleol? Sut
mae'r Dystysgrif a'r Fagloriaeth wedi cael eu cyfleu i rieni?
19. Beth yw prif ganlyniadau/manteision y Dystysgrif i ddysgwyr yn eich barn chi? Sgiliau
cyflogadwyedd yn y dyfodol? Sgiliau Addysg Uwch? Ydy'r Fagloriaeth a'r Dystysgrif
wedi helpu'r disgyblion i feithrin sgiliau iaith? Mynegiant clir? Sgiliau dysgu allweddol
eraill?
20. Beth yw eich profiad chi o gynnwys cyflogwyr yn y broses o gyflwyno'r Dystysgrif? Sut
aeth hyn yn eich barn chi?
21. Beth am hunaneffeithiolrwydd a hunanhyder? Ydy'r Dystysgrif wedi galluogi'r dysgwyr
i feithrin y sgiliau hynny mewn unrhyw ffordd na fyddai wedi bod yn bosibl fel arall?
22. Ydych chi'n meddwl bod y dilyniant rhwng lefelau'r Fagloriaeth yn glir? Beth yw lle'r
Dystysgrif ar y llwybr dilyniant hwnnw, yn eich barn chi? Oes unrhyw broblemau gyda
hynny? Sut mae model dilyniant y Fagloriaeth a'r Dystysgrif yn cyd-fynd â'r
fframweithiau llythrennedd a rhifedd cenedlaethol? Cymwyseddau digidol? Oes
unrhyw feysydd lle ceir synergedd/gorgyffwrdd?

Casgliad
23. Yn gyffredinol, ydych chi wedi mwynhau bod yn gysylltiedig â'r Fagloriaeth a'r
Dystysgrif? Ydych chi wedi cael boddhad proffesiynol? Fyddech chi'n argymell hyn i
athrawon eraill? Os felly, pam? Os na fyddech, pam?
24. Oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynglŷn â sut y gellid datblygu'r
Dystysgrif neu'r Fagloriaeth yn y dyfodol?
25. Oes unrhyw beth arall y dylem fod wedi sôn amdano yn y cyfweliad hwn yn eich barn
chi, neu unrhyw beth roeddech chi'n disgwyl i ni ei ofyn ond nad ydym wedi gwneud
hynny?
85

SWYDDOGOL SENSITIF (Drafft)
Dyna ddiwedd y cyfweliad – diolch

Angen rhagor o wybodaeth neu aildrefnu'r cyfweliad?
Os oes angen i chi aildrefnu'r apwyntiad rydym wedi'i wneud ar gyfer y cyfweliad am unrhyw
reswm, cysylltwch â Tracy Newman ar 01545 571711 neu drwy e-bost yn
tracy.newman@wavehill.com.
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Wavehill ar ein gwefan: www.wavehill.com. Mae
pob un o'n hymchwilwyr yn gweithio'n unol â Chod Ymddygiad y Gymdeithas Ymchwil i'r
Farchnad (http://www.mrs.org.uk/standards).
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y cyfweliad neu'r gwerthusiad yn fwy
cyffredinol, neu os hoffech roi adborth ar y ffordd y cafodd y cyfweliad ei gynnal, mae croeso
i chi gysylltu â Mark Willis (ff: 01545 571711 ǀ e: mark.willis@wavehill.com) yn Wavehill.
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Atodiad 4
Mae amlder y codau yn y data a ddadansoddwyd yn fesur o ddwysedd y thema/pwnc yn y drafodaeth grŵp (mwy o soniadau=dwysedd uwch, a
welir fel maint ffont mwy yn y ffigur). 18

18

Mae ffont mwy yn cyfateb i fwy o soniadau; dim ond at ddibenion addurno a hwylustod darllen y defnyddir lliwiau.
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Atodiad 5: Atodiad Technegol ar gyfer
y gwaith o ymgysylltu â dysgwyr ac
athrawon
Mae'r atodiad hwn yn rhoi amlinelliad technegol o'r dull a ddefnyddiwyd i gasglu a
dadansoddi data ar gyfer yr adroddiad hwn.

Dull cyffredinol
Ymgysylltu â dysgwyr
Hwylusodd ymchwilwyr o Wavehill gyfres o sesiynau grŵp ffocws gyda dysgwyr mewn
ysgolion a cholegau AB ledled Cymru. Y data a gasglwyd o'r grwpiau ffocws hyn yw'r sail ar
gyfer elfen ymgysylltu â dysgwyr yr adroddiad hwn. Fel y trafodwyd yn y fethodoleg,
dewiswyd grwpiau ffocws bach â rhwng chwech a deg dysgwr ynddynt fel y llwyfan priodol ar
gyfer ymgysylltu â dysgwyr fel bod modd i'r cyfranogwyr ryngweithio a myfyrio ar y cyd mewn
sefyllfa nad yw'n codi ofn arnynt. Mae grwpiau ffocws hefyd yn fodd i gasglu data manylach
drwy drafodaeth ‘gyfansoddol’ (h.y. lle y gall dysgwyr adeiladu ar sylwadau a wnaed gan
gyfranogwyr eraill fel y gellir cael trafodaeth a myfyrio manylach) nag a fyddai'n cael eu casglu
fel arfer drwy gyfweliadau un i un a/neu arolygon â dysgwyr. Rydym yn cydnabod y gall y dull
hwn olygu bod lleisiau rhai unigolion yn cael eu clywed yn fwy nag eraill. Fodd bynnag, mae
ein hwyluswyr wedi'u hyfforddi'n dda i sicrhau bod pob cyfranogwr sy'n cymryd rhan yn y
drafodaeth yn cael cyfle i leisio ei farn a herio barn cyfranogwyr eraill mewn amgylchedd
diogel.
Paratowyd canllaw trafod (gweler Atodiad 2) i'r hwyluswyr a chafodd ei wirio gan
Cymwysterau Cymru i sicrhau ei fod yn gywir ac yn addas at y diben. Cynhaliwyd sesiwn briffio
i hwyluswyr cyn i'r gwaith maes ddechrau.
Cafodd pob grŵp ffocws ei gofnodi a'i drawsgrifio gan ddefnyddio gwasanaethau trawsgrifio
proffesiynol yn Gymraeg neu'n Saesneg. Wedyn, cafodd testun y trawsgrifiadau hynny eu
dadansoddi, a disgrifiwn y dadansoddiad hwnnw isod.
Ymgysylltu ag athrawon
Ymgysylltwyd ag athrawon, darlithwyr a chydgysylltwyr Bagloriaeth Cymru yng nghyd-destun
cyfweliadau un i un lled-strwythuredig. Roedd y cyfwelydd yn gyn-addysgwr ysgol sy'n meddu
ar flynyddoedd lawer o brofiad addysgu ac sy'n gyfarwydd â'r Dystysgrif a'r model asesu.
Cynhaliwyd y cyfweliadau ag athrawon wyneb yn wyneb lle'r oedd modd 19, ac yn newis iaith
y cyfweleion. Paratowyd canllawiau trafod, cawsant eu gwirio gan Cymwysterau Cymru i

Gwnaed pob ymdrech i gynnal y cyfweliadau wyneb yn wyneb fel y dull a ffefrir. O dan rai amgylchiadau, nid
oedd athrawon ar gael am gyfweliad wyneb yn wyneb neu gwnaethant ofyn am gael aildrefnu'r cyfweliad a/neu
ei gynnal dros y ffôn. Yn y pen draw, cynhaliwyd naw cyfweliad dros y ffôn.

19
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sicrhau eu bod yn gywir ac yn addas at y diben ac yna cawsant eu dosbarthu i'r athrawon
ymlaen llaw.
Gwnaed nodiadau o'r cyfweliadau, ac yna cawsant eu rhannu drwy e-bost â'r cyfweleion er
mwyn iddynt fwrw golwg drostynt a chydsynio iddynt cyn iddynt gael eu rhannu â thîm
ehangach yr adolygiad i'w gwerthuso a'u dadansoddi. Cafodd nodiadau'r cyfweliadau eu
strwythuro gan ddefnyddio'r cwestiynau yn y canllaw trafod. Cafwyd pedwar cais am fân
newidiadau, a chafodd pob un o'r newidiadau hynny eu hymgorffori.

Allbwn Ymchwil
Roedd y data a gynhyrchwyd drwy'r gwaith o ymgysylltu â dysgwyr ac athrawon yn gyfoethog
o ran ansawdd a nifer. Arweiniodd yr ymchwil at greu cyfanswm o 47 o drawsgrifiadau
grwpiau ffocws â dysgwyr, gan gynnwys 538 o dudalennau a 198,000 o eiriau i'w dadansoddi.
Hefyd, gwnaethom ofyn i'n hwyluswyr gofnodi unrhyw argraffiadau cyffredinol o'r sesiynau
grŵp (e.e. p'un a oeddent o'r farn bod y dysgwyr wedi cael eu paratoi ymlaen llaw i roi
ymatebion penodol, yn anfodlon neu ddim yn gallu trafod, ble y bu'n rhaid rhoi awgrymiadau
iddynt ac ati). Lle bo'r nodiadau hyn yn bwydo i mewn i'r adroddiad, rydym yn cyfeirio'n
benodol at hynny yn y testun.
Roedd y cyfweliadau ag athrawon yn para tua 75 munud ar gyfartaledd. Gyda'i gilydd,
arweiniodd y cyfweliadau at tua 131 o dudalennau o destun a 40,000 o eiriau i'w dadansoddi.

Dadansoddi
Nodi themâu: grwpiau ffocws
Ar y cam dadansoddi cychwynnol, cafodd pob trawsgrifiad o'r grwpiau ffocws eu harchwilio
er mwyn nodi themâu cyffredinol. Wedyn, cafodd y themâu hyn eu dilysu yn erbyn y
trawsgrifiadau a chafodd y categorïau eu mireinio. Ar y cam dadansoddi data cychwynnol,
aeth tri ymchwilydd sydd wedi'u hyfforddi i ddefnyddio dulliau ansoddol ati i archwilio
trawsgrifiadau'r grwpiau ffocws yn annibynnol a nodi themâu ar y lefel uchaf. Wedyn, cafodd
y themâu hyn eu cymharu a'u trafod mewn sesiwn a gymedrolwyd gan y rheolwr ymchwil.
Cafodd meysydd lle'r oedd yr hyn a nodwyd yn debyg ac yn wahanol eu harchwilio a'u trafod
yn y sesiwn hon.
Yn y pen draw, cafodd pum thema ar y lefel uchaf eu cadw i'w dadansoddi, sy'n debyg iawn
i'r meysydd trafod a gwmpesir gan y canllaw trafod (gweler Atodiad 2). Y themâu hyn oedd:
1.
2.
3.
4.
5.

Dealltwriaeth o'r Dystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru
Cymorth gan athrawon a'r teulu
Yr hyn a aeth yn dda/mwynhad
Yr hyn y gellid ei wella/heriau
Meithrin sgiliau newydd a help o ran cyflogadwyedd yn y dyfodol

Datblygu fframwaith codio cychwynnol: grwpiau ffocws
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Wedyn, cafodd y trawsgrifiadau eu harchwilio ymhellach er mwyn pennu fframwaith codio a
fyddai'n cwmpasu'r meysydd allweddol a nodwyd gan ddysgwyr mewn perthynas â phob un
o'r pum thema. I ddechrau, cafodd y trawsgrifiadau eu harchwilio â llaw gan ymchwilwyr
Wavehill i ddechrau ffurfio'r fframwaith codio.
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Yn seiliedig ar y pum thema hyn, datblygwyd cyfanswm o 34 o gategorïau ar lefel 1 a 36 o
gategorïau ar lefel 2. Mae categorïau lefel 1 yn cynnwys adborth eang a chyffredinol ac mae
categorïau lefel 2 yn cynnwys ymatebion manylach. Mae'r diagram isod yn rhoi enghraifft o'r
dull hwn. Yn yr enghraifft hon, mae'r darn yn sôn am ddysgwr sy'n ymateb i faes thema 3 (yr
hyn a aeth yn dda / yr hyn y gwnaeth ei fwynhau am y Dystysgrif), gan nodi ei fod wedi
mwynhau'r gwaith grŵp ac mai un o'r rhesymau dros hynny yw am ei fod yn teimlo bod llai o
bwysau mewn sefyllfa o'r fath.

Wedyn, gwnaethom ymchwilio i ddichonoldeb cysoni'r themâu hyn â'r data a gasglwyd o'r
cyfweliadau ag athrawon. Ar lefel uchel, gwelsom gydberthynas gref rhwng y themâu a
nodwyd yn y gwaith o ymgysylltu â dysgwyr a'r themâu a ddaeth i'r amlwg o'r gwaith o
ymgysylltu ag athrawon. Fodd bynnag, er eglurder a chysondeb, gwnaethom benderfynu
gwneud y canlynol:
•
•

Cyfuno themâu ‘yr hyn a aeth yn dda/mwynhad’ a ‘yr y gellid ei wella/heriau’ yn yr
adroddiad er mwyn gallu cymharu rhyngddynt. Arweiniodd hyn at greu thema lefel uchel
newydd o'r enw ‘Profiad o'r Dystysgrif’.
Cynnwys categori ‘arall’ ar gyfer materion nas cwmpesir yn y themâu lefel uchel

Codio â pheiriant: grwpiau ffocws
Ar ôl i fframwaith codio cychwynnol gael ei ddatblygu, cafodd ei fewnbynnu, ynghyd â'r
trawsgrifiadau, i'r llwyfan codio â pheiriant a ddefnyddir gan Wavehill i ddadansoddi data
ansoddol ar raddfa fawr 20. Cafodd y fframwaith codio ei fireinio a'i ddatblygu ymhellach yn
ystod y broses codio â pheiriant.
Gwnaethom godio'r 47 o drawsgrifiadau o'r grwpiau ffocws i ddysgwyr gan ddefnyddio codau
peiriant a ddatblygwyd o'r categorïau thematig, lefel 1 a 2 a ddisgrifir uchod. Lluniwyd
cyfanswm o 102 o godau “nythol”, hynny yw codau sydd â chydberthynas hierarchaidd
rhyngddynt (saith ar y lefel uchaf (sy'n cynrychioli pob thema), 51 o “is-godau” (sy'n ehangu
ar y categorïau Lefel 1), a 44 o “is-is-godau” (sy'n ehangu ar y categorïau Lefel 2)). O'r 103 o
godau, roedd 78 yn godau anghyfeiriadol (presennol/absennol) ac roedd 24 yn godau
cyfeiriadol (mwy/llai, cadarnhaol/negyddol).

Defnyddiodd Wavehill Dedoose, sef meddalwedd aml-lwyfan a ddefnyddir i amgodio a dadansoddi data
ansoddol.
20
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Roedd y protocol codio'n golygu bod modd pennu mwy nag un cod i ddyfyniadau. Gwnaethom
hefyd bennu codau ‘amlygu’ i ddyfyniadau nodedig neu enghreifftiol i'w cynnwys fel
dyfyniadau ar y cam llunio adroddiad; gwnaethom nodi mwy na 400 o ddyfyniadau o'r fath.
Yn Atodiad 4, dangoswn ‘gwmwl geiriau’ sy'n dangos amlder cymharol y cymwysiadau
cyffredinol o bob un o'r 103 o godau a ddatblygwyd gennym o'r ffrâm codio at y trawsgrifiadau
o'r grwpiau ffocws i ddysgwyr.
Mae Tabl A5.1 isod yn cynnwys rhestr lawn o'r 102 o godau nythol a ddatblygwyd ar gyfer y
broses codio â pheiriant. Mae'r codau mewn testun trwm yn rhai cyfeiriadol ac mae'r codau
eraill yn anghyfeiriadol.
Tabl A5.1: Dealltwriaeth o'r Dystysgrif, yn ôl lefel
Prif God
1 Dealltwriaeth o'r
Dystysgrif

2a Cymorth gan
athrawon
2b Wedi'i thrafod â'r
teulu y tu allan i'r
ysgol

Is-god
> Dealltwriaeth o'r Cynllun Marcio
> Dealltwriaeth o'r Graddio
> Dryswch o ran p'un ai yw'r gwaith
grŵp yn cael ei farcio fel grŵp
neu'n unigol
> Dim digon o arweiniad / wedi
gorfod chwilio am gymorth
> Arweiniad da pan oedd ei angen
ac wedi mwynhau'r annibyniaeth
> Nid yw'r athrawon yn gyfforddus
â hi / Ddim yn ei deall
> Negeseuon anghyson gan
athrawon
> Proses o ddysgu i'r athrawon
> Mae'r gydberthynas wedi bod yn
wahanol
> Cymorth i ddewis pwnc y Project
Unigol
> Mae'r teulu wedi drysu o ran
beth yw hi
> Pryder ynglŷn â faint o waith sydd
/ yr effaith ar bynciau eraill / ddim
yn credu ei bod yn ddefnyddiol
> Ymateb y teulu yn gadarnhaol,
e.e. meddwl ei bod yn
ddefnyddiol/diddorol
> Mae'r teulu'n dweud na ddylai
fod yn orfodol

Is-is-god

> Cydymdeimlo â'r athrawon
> Addysgu'r Fagloriaeth wedi gwella ers
iddi gael ei chyflwyno
> Cael rhyddid i weithio'n fwy annibynnol
na mewn pynciau eraill
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Prif God
3 a 4 Mwynhad o'r
Dystysgrif
4b Awgrymiadau ar
gyfer gwella

Is-god
> A Her y Gymuned
> B Her Dinasyddiaeth Fyd-eang
> C Her Menter a Chyflogadwyedd
> D Project Unigol
> Pwyslais ar weithio'n annibynnol
a pherchenogaeth dros brosiectau
> Gwaith grŵp
> Cyflwyno anghyson
> Ymfalchïo mewn ennill gradd
dda yn y Fagloriaeth/y Dystysgrif
> Tegwch yr asesu
> Llwyth gwaith
> Mwynhau'r ffaith ei bod yn
wahanol i bynciau eraill
> Dylai fod mwy o waith grŵp
> Dylai fod mwy o enghreifftiau o
arfer da
> Strwythur y grwpiau, e.e. llai,
ategu ei gilydd yn well
> Rhoi mwy o amser / Lleihau
llwyth gwaith
> Ni ddylai pynciau eraill effeithio
ar yr asesu
> Llai o bwyslais ar rifedd
> Mwy o bwyslais ar sgiliau bywyd

Is-is-god
> Meysydd pwnc (a)
> Profiad o wirfoddoli
> Meysydd pwnc (b)
> Wedi mwynhau dysgu am faterion byd-eang
> Cyfrifoldeb personol / perchenogaeth dros
brosiect (a)
> Wedi mwynhau dadlau
> Wedi meithrin sgiliau cyflogadwyedd
> Wedi mwynhau trefnu fy musnes fy hun
> Rhyddid i ddewis maes diddordeb
> Mae'n ddefnyddiol ar gyfer paratoi i fynd i'r
brifysgol (b)
> Wedi cael trafferth gyda'r elfen rhifedd
> Wedi'i chael hi'n anodd cael gafael ar
wybodaeth
> Mae'n anodd dewis teitl
> Cyfrifoldeb personol / perchenogaeth dros
brosiect (b)
> Mae'n ddefnyddiol ar gyfer paratoi i fynd i'r
brifysgol (a)
> Dysgwyr yn teimlo eu bod dan bwysau
> Mae'n dda ar gyfer magu hyder / gwella
sgiliau cyfathrebu
> Llai o bwysau i weithio fel grŵp
> Agweddau cymdeithasol h.y. cydweithio â
ffrindiau, dod i adnabod pobl newydd ac ati
> Diffyg rheolaeth / dibynnu ar eraill
> Dylai gael ei monitro'n well
> Mae'r asesu'n annheg h.y. aelodau eraill o'r
grŵp yn effeithio arno
> Wedi cael cyfarwyddiadau gwahanol gan
athrawon gwahanol
> Newidiodd y cyfarwyddiadau hanner ffordd
drwy'r ymarferion
> Yr un gwerth yn cael ei roi ar radd dda yn y
Fagloriaeth/y Dystysgrif â gradd dda mewn
pynciau eraill
> Mae'n ddefnyddiol ar gyfer paratoi i fynd i'r
brifysgol (c)
> Mwy o ryddhad na balchder
> Mae'n dibynnu gormod ar rifedd
> Mae'n annheg ei bod yn dibynnu ar bynciau
eraill
> Mae'n effeithio ar bynciau eraill
> Dim digon o amser i gwblhau ymarferion
> Mae'n achosi straen
> Mae'n effeithio ar amser hamdden
> Mae'r gwaith yn haws ond mae mwy ohono
> Mae'n debyg i bynciau eraill
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Prif God
5a Meithrin sgiliau
newydd/presennol
5b Help ar gyfer y
dyfodol

Is-god
> Sgiliau trefnu
> Gwaith tîm
> Cyfathrebu a chyflwyno
> Hyder
> Rheoli amser
> Cyfeirio a llyfryddiaeth
> Creadigrwydd
> Sgiliau bywyd e.e. rheoli arian
> Ymchwilio / Cael gafael ar
wybodaeth
> Gweithio'n annibynnol
> Ysgrifennu traethawd
> Busnes
> Saesneg
> Sgiliau dadansoddi / meddwl yn
feirniadol
> Meithrin y sgiliau hyn mewn
pynciau eraill
> Wedi helpu o ran mynd i'r
brifysgol
> Wedi helpu i baratoi ar gyfer
cyflogaeth
> Methu gweld unrhyw fantais
> Wedi helpu i feddwl am y dyfodol

Is-is-god
> Wedi meithrin sgiliau sy'n berthnasol i
Addysg Uwch, e.e. ysgrifennu traethawd,
cyflwyno ac ati
> Prifysgol ddim yn ei derbyn
> Wedi atgyfnerthu cais oherwydd pwyntiau
UCAS
> Wedi datblygu CV
> Wedi meithrin sgiliau trosglwyddadwy
> Heb ddewis y Fagloriaeth / Byddai'n well
ganddynt ganolbwyntio ar bynciau eraill

Dadansoddiad ansoddol ar y lefel uchaf: grwpiau ffocws
Isod, rydym yn cyflwyno'r dadansoddiad ar y lefel uchaf a'r sgôr ystadegol a luniwyd ar gyfer
pob maes thematig, gan amlinellu'r sail dros gyfrifo sgoriau ystadegol. O dan bob maes
thematig, rhoddir trosolwg o'r cwestiynau a ofynnwyd i gasglu data a sut y cafodd yr
ymatebion eu sgorio wedyn.
Dealltwriaeth o'r Dystysgrif
Yn bennaf, cafodd y sgôr ar gyfer y thema hon ei chyfrifo yn seiliedig ar yr ymatebion i'r gyfres
gyntaf o gwestiynau a ofynnwyd gan hwyluswyr y sesiynau grŵp ffocws:
• Allech chi ddisgrifio eich dealltwriaeth o'r Dystysgrif?
• Beth yw ei lle o fewn fframwaith Bagloriaeth Cymru?
• Faint ohonoch sydd wedi dechrau ar waith y Dystysgrif?
• Ydych chi wedi cwblhau unrhyw rai o'r Heriau neu'r Project Unigol?
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•

Pa un rydych yn gweithio arno/arni ar hyn o bryd/wnaethoch chi ei gwblhau/chwblhau'n
fwyaf diweddar?

Mae'r dadansoddiad ar y lefel uchaf ar gyfer dealltwriaeth o'r Dystysgrif (gan gynnwys isgodau), yn ôl lefel y dysgwyr, wedi'i gyflwyno yn Ffigur 1 isod. Canolbwynt y thema hon yw
1, mae 0 yn cynrychioli dim dealltwriaeth o gwbl ac mae 2 yn cynrychioli dealltwriaeth
berffaith. Rhoddwyd sgôr o 0 bob tro y dangosodd dysgwr ddiffyg dealltwriaeth llwyr wrth
drafod y cwestiynau uchod. Rhoddwyd sgôr o 1 i'r rhai a ddangosodd rhywfaint o
ddealltwriaeth, ond nid dealltwriaeth gyflawn, a rhoddwyd sgôr o 2 i'r rhai â dealltwriaeth
gynhwysfawr.

Cymedr y sampl ar gyfer y thema yw 0.66, sy'n dangos bod bwlch sylweddol yn y
ddealltwriaeth o'r Dystysgrif. Mae'n dangos ychydig iawn o wahaniaeth rhwng dysgwyr CA4
a'r ddau grŵp arall (Sylfaen/Cenedlaethol Ôl-16 ac Uwch), sy'n dod â ni i'r casgliad nad yw
lefelau dealltwriaeth yn amodol ar ba lefel o'r Dystysgrif y mae'r dysgwr yn ei hastudio, ond
yn hytrach ar ffactorau eraill.
Ffigur A5.1: Dealltwriaeth o'r Dystysgrif, yn ôl lefel
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Cymorth gan athrawon a'r teulu
Gofynnwyd y cwestiynau canlynol, a sgoriwyd y thema hon yn seiliedig arnynt:
• Sut gwnaethoch chi ddewis eich pwnc ar gyfer y Project Unigol? Pa arweiniad gawsoch
chi? Â phwy wnaethoch chi siarad er mwyn eich helpu i benderfynu ar eich pwnc?
• Allech chi ddweud ychydig wrthym am rôl eich athrawon yn y Dystysgrif Her Sgiliau?
• Oes unrhyw athrawon wedi siarad â chi am y system asesu (graddio)?
• Ydych chi wedi siarad â'ch rhieni am Fagloriaeth Cymru? Y Dystysgrif?
Mae'r cymorth a gafwyd gan athrawon a'r drafodaeth a gafwyd â'r teulu, yn ôl lefel y
Dystysgrif a oedd yn cael ei hastudio, i'w gweld yn ffigur A5.2 isod. Dylid nodi bod y cymorth
gan athrawon yn fesur cyfeiriadol ag ystod o 0 i 2 (canolbwynt o 1) yn y data, tra bod y
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cwestiwn ynghylch p'un a oedd dysgwyr wedi trafod y Fagloriaeth â'r teulu yn fesur amlder
ag ystod o 0 i 1. Felly, ar gyfer y mesur cymorth gan athrawon, rhoddwyd cod 0 i ddyfyniad os
oedd yn negyddol, 1 os oedd yn niwtral, a 2 os oedd yn gadarnhaol; ar gyfer y mesur trafod
â'r teulu, rhoddwyd cod 1 i ddyfyniad os soniwyd am sgwrs â'r teulu/ffrindiau, neu fel arall
rhoddwyd cod 0 os na soniwyd am unrhyw sgwrs â theulu/ffrindiau.
Mae'r data yn ffigur A5.2 wedi'u cysoni drwy luosi'r sgoriau teulu â ffactor o 2. Cymedr y
sampl ar gyfer 2a yw 0.57 a'r cymedr safonedig ar gyfer 2b yw 1.26. Dengys y data
ganfyddiad ymhlith ein grwpiau ffocws bod y lefelau o gymorth gan athrawon (negyddol < 1)
yn is na'r canolbwynt niwtral, tra bod sgôr gyffredinol gadarnhaol o ran p'un a yw dysgwyr yn
trafod hyn â'u teuluoedd (cadarnhaol, >1).
Ffigur A5.2: Cymorth gan athrawon a'r teulu a chyfathrebu â nhw, yn ôl lefel
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Nodwn fod y cymorth gan athrawon a gofnodwyd yn is, ar y cyfan, ymhlith dysgwyr sy'n
astudio'r Dystysgrif Uwch. Mewn cyferbyniad â hynny, dengys y data fod y trafodaethau
ynghylch y Dystysgrif â'r teulu y tu allan i'r ysgol a gofnodwyd yn uwch ymhlith dysgwyr CA4
na'r ddau grŵp arall.
Profiad o'r Dystysgrif (Yr hyn a aeth yn dda/mwynhad a Yr hyn y gellid ei wella/heriau)
Gofynnwyd sawl cwestiwn i ysgogi trafodaeth o dan y themâu hyn. Unwaith eto, mae'r sgôr
a roddwyd yn seiliedig i raddau helaeth ar y cwestiynau canlynol (ond maent hefyd yn
cynnwys unrhyw adborth cadarnhaol/negyddol i gwestiynau eraill am y Dystysgrif ac elfennau
ohoni):
•
•
•
•
•

Sut mae'r Dystysgrif yn mynd yn eich barn chi?
Allech chi ddweud ychydig wrthym am yr hyn sy'n mynd yn dda yn eich barn chi?
Oes meysydd lle rydych yn teimlo nad yw pethau'n mynd cystal? Beth yw'r heriau?
Oes elfennau ohoni sydd wedi bod yn arbennig o ddiddorol i chi?
Oes meysydd lle rydych wedi cael ychydig yn fwy o drafferth?
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•
•
•
•
•

Os ydynt wedi cwblhau'r Project Unigol, sut aeth pethau yn eu barn nhw?
Beth yw eich barn chi ar faint o waith sydd ei angen ar gyfer y Dystysgrif?
Ydych chi'n hoffi gwaith grŵp yn gyffredinol? Yn y Dystysgrif?
Beth rydych yn ei hoffi fwyaf am y Dystysgrif ar y cyfan? Yn ei hoffi leiaf?
Beth fyddech chi'n ei newid am y Dystysgrif?

Yn ffigur A5.3 isod, dangoswn y data ar gyfer lefelau o fwynhad o'r Dystysgrif. Yn y ffigurau
hyn, gallwn gyfuno'r data ar fwynhad/yr hyn a aeth yn dda, a'r hyn y gellid ei wella/heriau
drwy ddefnyddio codau cyfeiriadol; ystod y raddfa yw 0 (dim mwynhad o gwbl) i 2 (mwynhad
llwyr), gyda chanolbwynt o 1 (niwtral). Mae'r sgoriau cymedr yn cynnwys y codau ar gyfer
adborth ar fwynhad o'r Dystysgrif; ei phedair elfen (wedi'u sgorio'n unigol); a gweithio'n
annibynnol ac mewn grwpiau.

Mean

Ffigur A5.3 Mwynhad/yr hyn a aeth yn dda/heriau, yn ôl lefel astudio
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Ar y cyfan, dengys y data fod cydbwysedd cadarnhaol o ran profiadau o'r Dystysgrif ac mai
cymedr y sampl ar gyfer profiad o'r Dystysgrif yw 1.1; fodd bynnag, fel y trafodwyd yn adran
5.2 o'r adroddiad, mae'r sgôr cymedr hon yn cuddio rhywfaint o begynu yn yr ymatebion sy'n
adlewyrchu pegynu ymhlith yr ymatebwyr, lle y cafodd sylwadau cadarnhaol am fwynhad o'r
Dystysgrif eu gwrthbwyso i'r un graddau, bron, gan sylwadau negyddol.
Meithrin sgiliau newydd a help o ran cyflogadwyedd yn y dyfodol
Roedd y rhan fwyaf o drafodaethau'r grwpiau ffocws hefyd yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau
newydd a sut y bydd y Dystysgrif yn eu helpu yn y dyfodol. Sgoriwyd y thema hon gan
ddefnyddio'r cwestiynau canlynol:
•
•
•
•

Sut mae'r Dystysgrif yn mynd yn eich barn chi?
Allech chi ddweud ychydig yn fwy wrthym am y gwaith rydych wedi'i wneud hyd yma ar
y Dystysgrif?
Os ydynt wedi cwblhau'r Project Unigol, sut aeth pethau yn eu barn nhw?
Ydych chi'n meddwl bod y Dystysgrif wedi eich helpu i feithrin sgiliau newydd?
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pa mor ddefnyddiol yw'r sgiliau hynny yn eich barn chi?
Fyddech chi wedi'u meithrin beth bynnag heb y Dystysgrif?
Ydych chi'n meddwl y bydd y Dystysgrif yn eich helpu yn y dyfodol?
Ydych chi'n meddwl y gall eich helpu i gael swydd, neu baratoi'n well ar gyfer gweithio ar
ôl gadael ysgol?
Ydych chi'n meddwl bod y sgiliau rydych wedi'u dysgu yn ystod y Dystysgrif wedi eich
paratoi ar gyfer mynd i'r brifysgol?
Ydy gweithio ar y Dystysgrif wedi eich helpu i ddysgu'n fwy annibynnol?
Ydy wedi eich helpu i fagu hunanhyder?
Ydy gwneud gwaith grŵp wedi eich helpu i fod yn fwy hyderus?
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Yn ffigur A5.4 isod, cyflwynwn ddata o'r bumed thema; meithrin sgiliau a help ar gyfer y
dyfodol. Lle y soniodd dysgwyr am sgil newydd y maent wedi'i feithrin nad oeddent hefyd
wedi'i feithrin mewn pwnc arall, rhoddwyd cod 2; lle y gwnaethant sôn am sgiliau y maent
wedi'u meithrin yn y Dystysgrif ond hefyd wedi'u meithrin mewn pynciau eraill, rhoddwyd
cod 1. Lle y dywedodd dysgwyr yn benodol nad oeddent wedi meithrin unrhyw sgiliau
newydd, rhoddwyd cod 0.

Mean

Ffigur A5.4: Meithrin sgiliau a help ar gyfer y dyfodol, yn ôl lefel astudio
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Cymedr y sampl ar gyfer thema 5a (meithrin sgiliau) yw 1.52 a'r cymedr ar gyfer 5b (help ar
gyfer y dyfodol) yw 1.12. Down i'r casgliad bod cydbwysedd yr ymatebion yn awgrymu bod
llawer o ddysgwyr o'r farn eu bod wedi meithrin sgiliau newydd drwy'r Dystysgrif na fyddent
wedi gallu eu meithrin mewn pynciau eraill. Ar y cyfan, gallwn weld bod gan ddysgwyr farn
eithaf cadarnhaol ar y Dystysgrif o ran meithrin sgiliau a help ar gyfer cyflogadwyedd yn y
dyfodol, gydag ychydig yn fwy o gefnogaeth gadarnhaol i'r cyntaf na'r ail. Roedd canfyddiad
bod sgiliau newydd yn cael eu meithrin yn arbennig o uchel ymhlith dysgwyr sy'n astudio'r
Dystysgrif CA4 neu Uwch.
Dadansoddi data: cyfweliadau ag athrawon
Nid oedd data o'r cyfweliadau ag athrawon yn destun proses ffurfiol o godio â pheiriant
oherwydd (a) un ymatebydd oedd ym mhob cyfweliad, o gymharu â sawl cyfranogwr yn y
grwpiau ffocws, a (b) roedd swm cyffredinol y data (cyfrif geiriau) yn is. Fodd bynnag,
cynhaliwyd y cyfweliadau gan ddefnyddio canllawiau trafod strwythuredig a oedd yn golygu
bod modd cyfuno data yn ôl ymatebion i gwestiynau, gan olygu felly ei bod yn hawdd nodi
themâu ac ymatebion cyffredin.
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