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Rhestr acronymau
ATAR Safle Derbyn Trydyddol Awstralia
NAAA Asesiad Cenedlaethol o Allu Academaidd
NAPLAN Rhaglen Asesu Genedlaethol – Llythrennedd a Rhifedd
NCEA Tystysgrif Genedlaethol o Gyflawniad Addysgol
NZQA Awdurdod Cymwysterau Seland Newydd
OAI Dangosydd cyflawniad cyffredinol
OP Safle Cyffredinol
OSSD Diploma Ysgol Uwchradd Ontario
OSSLT Prawf Llythrennedd Ysgol Uwchradd Ontario
OSSLC Cwrs Llythrennedd Ysgol Uwchradd Ontario
PCAP Rhaglen Asesu Canada Gyfan
QCAA Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Queensland
QCE Tystysgrif Addysg Queensland
QCS Sgiliau Craidd Queensland
QTAC Canolfan Derbyn Trydyddol Queensland
TEO Sefydliad Addysgol Drydyddol
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Nodau’r ymchwil
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi rôl athrawon wrth asesu dysgwyr ar draws 12 awdurdodaeth.
Mae'n canolbwyntio ar y graddau y caiff athrawon eu cynnwys yn yr asesiad crynodol o ddysgwyr
mewn ardystiad diwedd ysgol pan fydd dysgwyr yn 16-19 oed.
Mae Cymwysterau Cymru wedi comisiynu'r ymchwil hwn mewn ymateb i ddau faes:
•

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cwricwlwm ysgol newydd yn 2022 1. Yn unol â'r
fframwaith cwricwlwm newydd hwn, bydd ysgolion yn datblygu manylion eu cwricwlwm
ar lefel leol, gan gyfeirio at gwricwlwm cenedlaethol sy'n fwriadol lefel uchel o ran faint o
gynnwys y mae'n ei nodi a'i fandadu.

•

Roedd y trefniadau ar gyfer asesu cymwysterau yn haf 2021 yn cynnwys cynhyrchu
graddau a bennwyd gan y ganolfan, mewn ymateb i'r aflonyddwch ar y system addysg a
chanslo arholiadau. Gallai hyn hefyd arwain at alwadau am ddefnyddio mwy o athrawon
yn y broses asesu yn y dyfodol.

Bydd y gwaith hwn yn caniatáu i Cymwysterau Cymru fyfyrio ar amrywiaeth o enghreifftiau o
systemau asesu rhyngwladol a sut maent yn cynnwys athrawon yn y broses asesu.
Ar gyfer pob awdurdodaeth, mae'r adroddiad yn ystyried y llwybrau ymholi canlynol:
1. Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
2. Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
3. Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd
4. A yw'r system asesu wedi newid dros amser? Beth yw'r dylanwadau ar newid? A oes
cynlluniau i newid y system asesu yn y dyfodol ac, os felly, pam?
5. Cynnal safonau
6. Sicrhau ansawdd
7. Sut mae canfyddiadau am y ffordd y mae canlyniadau'n newid dros amser yn rhyngweithio â
hyder y cyhoedd ynddynt?

Methodoleg
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried y dulliau a fabwysiadwyd gan Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr
Almaen, Iwerddon, Japan, yr Iseldiroedd, Seland Newydd, Ontario, Queensland, y Swistir a
Sweden. Dewiswyd yr awdurdodaethau hyn yn rhannol seiliedig ar y graddau yr oedd athrawon yn
cael eu cynnwys mewn asesu dysgwyr ond hefyd mewn perthynas â lefel y canoli o fewn eu
system addysg. Ar gyfer pob awdurdodaeth, cwblhawyd templed ffeil ffeithiau i grynhoi'r cynnwys
allweddol yn erbyn y llwybrau ymholi.

Llywodraeth Cymru (2020). Canllaw i'r cwricwlwm i Gymru. Ar gael yn: https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-igymru/cyflwyniad/ [Cyrchwyd 4 Mai 2020].
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Datblygwyd pedair awdurdodaeth, sef Estonia, Seland Newydd, Ontario a Queensland. yn
astudiaethau achos manylach. Roedd hyn yn cynnwys ymchwil desg pellach a chyfweliadau ag
arbenigwyr lleol a oedd yn gweithio yn y Weinyddiaeth Addysg berthnasol neu gorff cyfatebol.
Defnyddiwyd y cyfweliadau i lenwi bylchau yn y canfyddiadau a sicrhau ein bod wedi dehongli'r
dogfennau ar eu tudalennau gwe yn gywir.

Trosolwg o'r canlyniadau
Ceir tystiolaeth ar draws sawl awdurdodaeth fod systemau asesu yn gweithredu'n wahanol iawn i
Gymru. Maent i gyd yn taro cydbwysedd gwahanol o ran canoli/datganoli (neu allanoldeb, safoni
os yw'n well gennym ddefnyddio'r termau hyn). Maent yn aml yn taro cydbwysedd gwahanol
mewn perthynas â gwahanol bynciau/sgiliau ac ar wahanol oedrannau, yn gysylltiedig â dibenion a
defnydd yr asesiadau a'r hyn sy'n debygol o arwain at ymddiriedaeth/hyder yn eu cyd-destun.
Wrth (ail)gynllunio systemau asesu cenedlaethol, mae'n bwysig meddwl am gynllun systemau ac
ystyried yn weithredol sut y gellir defnyddio tystiolaeth ryngwladol drwy ddefnyddio'r offer
cysyniadol fel y rhai a nodir yn yr adroddiad (dysgu polisi, ac ati). Gall gymryd blynyddoedd os nad
degawdau i newid systemau asesu fel y rhai a wnaed yn Ontario a Seland Newydd, a hynny’n
rhannol i fynd â'r proffesiwn addysgu a'r cyhoedd ehangach gyda'r diwygiadau.
Mae systemau asesu lle defnyddir deilliannau gyda chanlyniadau i ddysgwyr yn debygol o barhau i
gael eu herio ac mae'n debyg bod hyn yn gysylltiedig â pham mae systemau'n esblygu ac yn
newid dros amser. Mae rhai systemau'n defnyddio gwahanol fathau o ganlyniad at wahanol
ddibenion. Gall natur hybrid systemau o ran sut y maent yn cymysgu elfennau canolog/
datganoledig, gan gynnwys asesiad allanol/mewnol, fod yn gryfder gan fod yr holl randdeiliaid yn
cael ychydig o'r hyn y maent am ei gael ac mae'r system gyfan yn anos ei beirniadu o unrhyw
safbwynt penodol.

Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Ceir crynodeb lefel uchel o'r awdurdodaethau a'r dystysgrif gadael ysgol a gynigir ganddynt yn
Nhabl 1.

Estonia

D

Y Ffindir

N

Ffrainc

N

Enw'r
dystysgrif /
diploma

Arholiad
gadael ysgol
sylfaenol
Gradd 12
(19+): Arholiad
Gadael Ysgol
Cenedlaethol
Arholiad
matricwleiddio
Bagloriaeth

Awdurdodaeth yn
dalaith isgenedlaethol

Awdurdodaeth

Dewiswyd ar gyfer
astudiaeth achos

Tabl 1: Crynodeb o awdurdodaethau, gan gynnwys rolau athrawon yn y dull asesu
Rôl ffurfiol
ar gyfer
rhanbarthau
(taleithiau,
gwladwriaet
hau ac ati)

Dull asesu

N

N

Mae’r arholiad gadael ysgol wedi'i
osod yn allanol, ond wedi'i farcio'n
fewnol. Gall myfyrwyr sy'n methu
prawf a osodwyd yn allanol gymryd
prawf mewnol fel opsiwn wrth gefn.

N

N

N

N

Asesiad allanol a osodwyd gan y
Bwrdd Arholi Matricwleiddio.
Wedi'i ganoli i raddau helaeth, er ei
fod yn cynyddu'r defnydd o asesiad
parhaus, a rhywfaint o dystiolaeth o
'reithgorau' lleol i safoni dyfarniadau
athrawon.

Yr Almaen

N

Iwerddon

N

Japan

N

Enw'r
dystysgrif /
diploma

Abitur

Tystysgrif
Gadael
Tystysgrif
addysg
uwchradd
uwch

Awdurdodaeth yn
dalaith isgenedlaethol

Awdurdodaeth

Dewiswyd ar gyfer
astudiaeth achos
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Rôl ffurfiol
ar gyfer
rhanbarthau
(taleithiau,
gwladwriaet
hau ac ati)

Dull asesu

N

Länder yn
pennu
safonau ar
draws ystod
eang o
bynciau

Ar draws pum arholiad Abitur, tri
wedi'u profi drwy arholiad
ysgrifenedig, a dau ar lafar (h.y. yn
cynnwys athrawon fel aseswyr).

N

N

Traddodiad cryf o allanoldeb asesu.

N

N

Asesir yn fewnol i raddau helaeth.
Defnyddir arholiadau mynediad i’r
Brifysgol i ddewis myfyrwyr.

N

Tystysgrif
gadael ysgol

N

N

D

Tystysgrif
Genedlaethol
o Gyflawniad
Addysgol
(NCEA)

N

N

Ontario

D

Diploma Ysgol
Uwchradd
Ontario
(OSSD)

Y

Y

Queensland

D

Tystysgrif
Addysg
Queensland

Y

Y

Sweden

N

Diploma
gadael ysgol

N

N

Y Swistir

N

Bagloriaeth

N

Mae rôl
graidd gan
gantonau.

Yr Iseldiroedd

Seland Newydd

Arholiad dwy ran: arholiad ysgol a
chenedlaethol. Y cyntaf wedi'i osod
a'i farcio'n fewnol, a’r ail wedi'i osod
yn allanol ac wedi'i farcio'n fewnol.
Awgrym bod pwysigrwydd
arholiadau canolog yn cynyddu.
Yn cyfuno asesiadau mewnol
athrawon ac asesiadau allanol a
gynhelir yn ganolog. Mae gan
athrawon hyblygrwydd yn y safonau
(opsiynau) y maent yn eu darparu a
sut maent yn eu hasesu ond rhaid i
bopeth fapio i'r fframwaith sylfaenol.
Gwneir 70 y cant o'r asesiad yn
ystod y cwrs. Ar gyfer y rhan fwyaf
o gyrsiau rheolaidd, mae athrawon
yn dewis y rhan o'r cynnwys y
maent am ei asesu ac yn creu'r
offerynnau asesu.
Ar gyfer rhai pynciau mae athrawon
yn gosod ac yn marcio eu
hofferynnau asesu eu hunain. Ar
gyfer rhai pynciau gosodir y rhain
yn ganolog ond mae llawer yn cael
eu datblygu gan athrawon.
Athrawon yn bennaf sy’n gyfrifol am
asesu a graddio. Mae athrawon yn
cael hyfforddiant yn yr un modd.
Mae profion cenedlaethol hefyd yn
bodoli i gysoni graddau athrawon.
Athrawon sy'n gyfrifol am baratoi
arholiadau. Mae angen eu
cymeradwyo gan gantonau.

Yn y rhan fwyaf o awdurdodaethau, mae'r llwybrau dilyniant drwy'r system ysgolion hyd at ddiwedd
yr ysgol uwchradd yn troi’n dameidiog pan ystyriwch lwybrau galwedigaethol. Ar y cyfan, mae'r
adroddiad hwn yn ystyried y prif lwybr academaidd ond mae'n cyfeirio at rai o'r dewisiadau amgen
lle bo hynny'n berthnasol.
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Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
Mae athrawon yn chwarae rhan allweddol ym mhob system asesu yr ymchwiliwyd iddi. Fodd
bynnag, mae lefel yr ymreolaeth a'r cyfrifoldeb i asesu eu myfyrwyr eu hunain yn amrywio'n fawr o
wlad i wlad.
Ar gyfer rhai systemau asesu, megis yn Ffrainc, mae rôl athrawon wedi'i chyfyngu i farcio
arholiadau a osodwyd yn allanol yn unol â strwythur marcio a bennwyd ymlaen llaw. Prin yw'r
ymreolaeth sydd gan athrawon i ddefnyddio eu barn eu hunain wrth farcio. Yn Iwerddon, caiff
swmp yr asesiadau eu pennu'n allanol. Mae rhywfaint o waith cwrs a asesir gan athrawon ar gyfer
rhai pynciau, ond mae'n amlwg mai po leiaf academaidd yw'r cymhwyster, po fwyaf yw rôl asesu yr
athrawon.
Gosodir arholiadau gorfodol yn Estonia ar ddiwedd graddau 9 a 12 yn ganolog. Mae'r profion
gradd 9 yn cael eu marcio gan athrawon y myfyrwyr eu hunain, a’r profion gradd 12 yn cael eu
marcio'n allanol. Yn ogystal, mae'n ofynnol i fyfyrwyr hefyd lwyddo mewn arholiad ysgol a chynnal
prosiect creadigol annibynnol (gradd 9) a phrosiect ymchwil (gradd 12), sydd fel petaent yn cael eu
hasesu gan athrawon.
Yn Sweden, grymusir yr athrawon yn llawn i wneud y graddio ar gyfer y Diploma, ond mae'r
SweSAT (a ddefnyddir ar gyfer ceisiadau prifysgol) wedi'i osod a'i weinyddu'n allanol.
Mae gan athrawon yn Ontario, Queensland a Seland Newydd ymreolaeth sylweddol. Mae
strwythur cyffredinol cynnwys ac asesiad y cymhwyster yn Ontario wedi'u nodi'n weddol gaeth yn
ganolog, ond ar lefel eithaf uchel, sy'n caniatáu llawer mwy o ryddid i athrawon ym manylion yr hyn
y maent yn ei addysgu (e.e., dewis testunau, trefn y cyflwyniad). Ceir canllawiau wedi'u
cynhyrchu'n ganolog ar asesu, ond dibynnir ar athrawon i asesu eu myfyrwyr eu hunain. Yn
Queensland, asesir myfyrwyr drwy gyfuniad o asesiadau ysgol ac allanol. Datblygir yr offerynnau
ar gyfer asesu crynodol mewnol gan ysgolion i gyd-fynd â'u cyd-destun penodol (e.e. , arbenigedd
athrawon, yr adnoddau sydd ar gael, diddordeb myfyrwyr), yn hytrach na’u cynhyrchu'n ganolog, er
bod yn rhaid i'r holl offerynnau gael eu cymeradwyo gan Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu
Queensland cyn iddynt gael eu defnyddio gyda myfyrwyr.
Mae cymhwyster gadael ysgol Seland Newydd yn asesiad sy'n seiliedig ar feini prawf sy'n cyfuno
asesiadau athrawon ac arholiadau a phortffolios a asesir yn allanol. Mae gan athrawon ac
ysgolion lawer o ryddid i gynnig gwahanol safonau a chredydau ond, ar yr un pryd, mae'r NZQA yn
rheoli'r system asesu yn ganolog ac yn nodi'n gwbl glir yr hyn a ddisgwylir gan yr athrawon drwy
gymeradwyo'r deunyddiau cymorth a nodi prosesau mewnol a chymedroli manwl gyda'r nod o
sicrhau bod safonau'n cael eu cynnal.
Yn Japan, rhoddir cryn ymreolaeth i athrawon o ran sut maent yn addysgu ac yn asesu dysgwyr.
Mae’n debyg bod penderfyniadau am gynnydd dysgwyr wedi’u datganoli i'r ysgolion a'u hathrawon.
Gellid ei hystyried yn system ranedig i raddau am fod Asesiad Cenedlaethol o Allu Academaidd
(NAAA) yn digwydd yng ngraddau 6 a 9 (14-15 oed), ac mae'r asesiadau hyn mewn mathemateg,
Japaneeg, gwyddoniaeth a Saesneg.
Ni waeth faint o ymreolaeth a roddir iddynt, athrawon sy’n ymgymryd â mwyafrif y gwaith marcio ar
gyfer yr asesiadau hyn. Llwyddodd athrawon yn Ffrainc i sicrhau newid sylweddol i'r Fagloriaeth
gyffredinol drwy fygwth atal y marciau o Fagloriaeth 2019.

Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnyddiau
Mae dau brif ddiben ar gyfer yr asesiadau hyn ar draws yr holl systemau yr ymchwiliwyd iddynt:
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•
•

Cofnodi cyflawniad a dangos bod y cyfnod addysgol wedi'i gwblhau
Yn rhan neu'r cyfan o'r sail i geisiadau am addysg uwch, addysg bellach a chyflogaeth

Mae gan rai gwledydd gymwysterau ar wahân at bob diben, er enghraifft, yn Iwerddon, mae'r
dystysgrif sefydledig yn llwybr mynediad at addysg uwch, y dystysgrif alwedigaethol yn llwybr at
astudiaeth alwedigaethol uwch, a'r dystysgrif gymhwysol yn tystio i gyrhaeddiad a chyflawniad. Yn
Ffrainc, mae cyfleoedd addysg uwch ac addysg bellach yn dibynnu ar ba Fagloriaeth sy'n cael ei
chymryd. Yn Ontario, mae'r diploma graddio yn darparu'r manylion ar gyfer dilyniant i AU, AB neu
gyflogaeth.

A yw'r system asesu wedi newid dros amser? Beth yw'r dylanwadau ar newid? A
oes cynlluniau i newid y system asesu yn y dyfodol ac, os felly, pam?
Nid yw'n ymddangos bod un duedd glir o ran sut mae'r asesiadau hyn yn newid dros amser.
Ymddangosir bod datblygiadau mewn systemau asesu yn cael eu llywio gan amrywiaeth o
ffactorau sy'n unigryw i bob gwlad, er enghraifft, mae Estonia wedi symud tuag at ganoli yn rhan o'i
datblygiad fel cenedl ôl-Sofietaidd, mae pwyslais y Ffindir ar asesu ffurfiannol yn cael ei alluogi gan
ei phoblogaeth fechan a homogenaidd i raddau helaeth.
Mae system asesu ôl-Sofietaidd Estonia wedi dod yn fwy canolog, ers cyflwyno cwricwlwm
cenedlaethol newydd ym 1997 ar gyfer pob ysgol gynradd ac uwchradd is. O fewn cyfnod tebyg,
dewisodd llywodraeth y Ffindir ddatganoli ei system asesu, gan gyflwyno polisïau yn y 1980au i roi
mwy o ryddid i athrawon dros eu diwrnod gwaith a defnyddio Deddf Addysg Sylfaenol 1999 i newid
diben gwerthuso o lywio safonau addysgol i wella amodau dysgu.
Mae'r Iseldiroedd wedi symud at fwy o ddull "sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau" yn ystod y
blynyddoedd diwethaf ac felly mae ganddynt fwy o ddiddordeb mewn mesur twf dysgu. Fodd
bynnag, yn ôl Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Queensland (QCAA), "nid gweithgarwch terfyn mo
asesu"; mae llai o ffocws ar ganlyniadau a mwy o bwyslais ar gydredeg asesu ag addysgu a
dysgu. Yn yr un modd, mae system asesu'r Ffindir wedi'i chynllunio i wella dysgu a chyfarwyddyd
athrawon.
Mae gan y Fagloriaeth yn Ffrainc hanes diweddar o geisio cyflwyno mwy o 'controle continu' dim
ond iddo gael ei wrthod. Fodd bynnag, o 2021 ymlaen, bydd 40 y cant o'r canlyniad terfynol yn
cael ei gymryd o waith myfyrwyr yn y flwyddyn olaf. Digwyddodd y newid hwn ar ôl cryn bwysau
gan athrawon, a oedd yn bygwth atal y marciau o Fagloriaeth 2019 heb ddiwygiad.
Mae nifer o wledydd naill ai eisoes wedi symud eu harholiadau i fformat digidol (Ontario), neu
wrthi'n gwneud hynny (Estonia, Seland Newydd a'r Ffindir). Mae’n debyg mai un o'r prif sbardunau
ar gyfer hyn yw lleihau'r pwysau ar athrawon a lleihau eu llwyth gwaith. Mae'r Swistir yn symud at
farcio awtomataidd i leihau'r baich marcio ar athrawon, ac mae Estonia wedi cyflwyno profion
diagnostig cyfrifiadurol i roi adborth ar unwaith i athrawon ar gynnydd myfyrwyr. Mae'r symudiad
hwn i ddigidol yn rhyddhau amser athrawon (bydd rhywfaint o farcio'n awtomataidd) ac, yn achos y
Ffindir ac Estonia, mae'n golygu bod gwybodaeth at ddibenion ffurfiannol ar gael i athrawon.

Cynnal safonau
Caiff safonau eu gosod a'u cynnal gan gorff llywodraeth ganolog (cenedlaethol fel arfer) ym mhob
un o'r gwledydd yr ymchwiliwyd iddynt. Er enghraifft, caiff safonau yn Estonia eu pennu gan y
Weinyddiaeth Addysg ac Ymchwil. Yn Ffrainc, mae cynnwys y cwricwlwm, strwythur y cymhwyster
a'r graddfeydd marcio i gyd wedi'u diffinio'n ganolog. Yn yr Almaen, pennir cynnwys yr Abitur gan
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Gynhadledd Sefydlog y Gweinidogion Addysg a Materion Diwylliannol (KMK), sy'n gwneud
penderfyniadau ar gyfer pob Länder.
Mae Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Queensland yn awdurdod statudol sy'n gyfrifol am ddatblygu
ac adolygu meysydd llafur ar draws addysg ysgol. Maent yn chwarae rhan flaenllaw wrth
gymeradwyo'r rhan a asesir yn fewnol o bob pwnc er mwyn caniatáu galw cyson.
Yn Seland Newydd mae syniad o safon genedlaethol sy'n berthnasol ar draws pob pwnc NCEA ac
mae'n ofynnol i ysgolion gyflwyno gwaith enghreifftiol i'r Safonwr Asesu Cenedlaethol a'i dimau o
safonwyr.
Mae'n ofynnol i bob ysgol gynradd ac uwchradd yn Japan ddilyn y Cwrs Astudio sy'n nodi
safonau'r cwricwlwm cenedlaethol. Mae'r Cwrs Astudio yn cael ei ddrafftio gan athrawon ysgol ac
arbenigwyr dethol ym maes pob pwnc targed, a'i fandadu gan y Weinyddiaeth Addysg. Ers ei
gyflwyno yn 1948, diwygiwyd y Cwrs Astudio bron bob degawd ers hynny, ac mae bellach yn ei
nawfed ffurf.
Er bod y safonau'n cael eu diffinio o hyd gan y llywodraeth, chwaraeodd athrawon ran ganolog yn
y broses o ddiwygio'r cwricwlwm yn ddiweddar yn y Ffindir. O 2014–2017, diwygiodd y Ffindir y
cwricwla craidd cenedlaethol ar bob lefel o addysg, fel bod y cwricwla craidd yn ffurfio llinell
gydlynol drwy'r system addysg gyfan. Roedd y broses yn seiliedig ar ddysgu a rennir rhwng tair
lefel o addysg (cenedlaethol, trefol ac ysgolion), gyda phrofiadau a syniadau athrawon yn llywio'r
gwaith o gynllunio a chyfarwyddo’r broses yn ogystal â llunio'r nodau diwygio. Gwahoddwyd
myfyrwyr, rhieni, ymchwilwyr, addysgwyr athrawon, sefydliadau cymdeithas sifil amrywiol a
grwpiau buddiant eraill hefyd i gymryd rhan. Mae'n ymddangos bod hyn wedi arwain at lefel uchel
o ymrwymiad i'r gwaith cwricwlwm lleol ac ysgol gan yr awdurdodau trefol, penaethiaid ac
athrawon.

Sicrhau ansawdd
Mae profion safonedig canolog yn golygu bod gan y llywodraeth lawer o oruchwyliaeth ar gyfer
sicrhau ansawdd, er enghraifft, mae gan Iwerddon arolygiaeth sy'n debyg yn fras i Ofsted, ac mae
Cynhadledd Sefydlog y Gweinidogion Addysg a Materion Diwylliannol (KMK) yn gyfrifol am
werthuso a monitro addysgol ym mhob Länder yn yr Almaen. Yn y Swistir, mae'r fagloriaeth yn
gyfrifoldeb ar y cyd i'r Cydffederasiwn a'r cantonau, tra bod y cantonau yn unig yn gyfrifol am
dystysgrif gadael ysgol arbenigol uwchradd uwch.
Hyd yn oed mewn gwledydd sydd â systemau asesu mwy datganoledig, mae gwaith sicrhau
ansawdd yn cael ei wneud i ryw raddau gan gorff llywodraeth ganolog. Mae gofyn i ysgolion yn
Estonia gynnal hunanwerthusiadau o leiaf unwaith bob tair blynedd. Mae'r Weinyddiaeth Addysg
yn Estonia wedi datblygu offer ar gyfer hunanarfarnu ond mae defnyddio'r rhain yn wirfoddol, sy'n
cyfyngu ar y gallu i gymharu profiadau ysgolion ac felly cysondeb arferion ar draws ysgolion. Gall
system gymhleth Estonia o atebolrwydd a rennir arwain at ddosbarthiad aneglur o gyfrifoldebau.
Yn Sweden, caiff athrawon eu grymuso’n llawn i wneud y graddio ar gyfer y Diplomâu, er eu bod
yn cael hyfforddiant a chymorth mewn asesu a graddio gan lywodraeth Sweden. Cynhelir profion
cenedlaethol mewn Swedeg, mathemateg a Saesneg ar ddiwedd graddau 3, 6 a 9 i asesu
cyflawniad myfyrwyr. Gofynnir i ysgolion cynradd ac uwchradd yn yr Iseldiroedd lunio cynllun ysgol
bob pedair blynedd y mae'n rhaid iddo gynnwys disgrifiadau o'r offerynnau a phrotocolau a
ddefnyddir i werthuso ansawdd yr ysgol. Yr Arolygiaeth Addysg, sef asiantaeth weithredol
annibynnol a weithredir gan Weinyddiaeth Addysg, Diwylliant a Gwyddoniaeth yr Iseldiroedd, sy’n
gyfrifol am reoli a gwerthuso ysgolion yn allanol. Mae Seland Newydd hefyd yn cynnig cryn
hyblygrwydd i athrawon ac ysgolion yn y pynciau y maent yn eu cynnig a sut maent yn asesu'r
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safonau ond mae cryn gymedroli mewnol ac allanol yn cael ei wneud gan Awdurdod Cymwysterau
Seland Newydd.
Yn Japan, efallai bod yr Asesiad Cenedlaethol o Allu Academaidd (NAAA)—yng ngradd 9 yn
cynnig meincnod ar gyfer asesu ansawdd asesiadau mewnol athrawon ond nid yw hyn yn cael ei
adrodd yn y dogfennau a gyfieithwyd a nodwyd.
Mae gan Queensland nifer o haenau i system sicrhau ansawdd eu hasesiadau athrawon. Caiff
rhai asesiadau eu marcio'n allanol i roi sicrwydd bod pob dysgwr wedi’i asesu ag offeryn cyffredin
ochr yn ochr â'r offerynnau a ddatblygir gan athrawon ar gyfer eu hasesiad pwrpasol.
Defnyddir cyfranogiad mewn asesiadau rhyngwladol fel PISA a TIMSS gan nifer o wledydd, gan
gynnwys Ffrainc, yr Almaen a Sweden, ar gyfer cymhariaeth ryngwladol.

Sut mae canfyddiadau am y ffordd y mae canlyniadau'n newid dros amser yn
rhyngweithio â hyder y cyhoedd ynddynt?
Mae defnyddio llawer o'r cymwysterau hyn i gael mynediad at brifysgolion yn dangos bod yn rhaid
i'r cyhoedd fod â hyder ynddynt. Fodd bynnag, mae hyn i raddau'n hunangynhaliol, h.y. mae
prifysgolion yn uchel eu parch oherwydd eu bod yn cymryd y myfyrwyr sydd â'r canlyniadau uchaf,
mae canlyniadau uchel yn werthfawr gan fod eu hangen ar fyfyrwyr i fynd i brifysgolion uchel eu
parch.
Mae fel petai lefel gyffredinol o foddhad gyda chanlyniadau uwch na'r cyfartaledd yr Almaen yn
Pisa 2018. Fodd bynnag, yn ôl arolwg cynrychioliadol, roedd 80 y cant o'r ymatebwyr o blaid
cyflwyno’r un arholiadau ledled y wlad i raddedigion ysgol uwchradd, a byddai'n well gan 61 y cant
gael system ganolog. Dywedodd Gweinidog Addysg a Materion Diwylliannol Baden-Württemberg,
Susanne Eisenmann o'r CDU canol-dde, yn ddiweddar fod angen Abitur genedlaethol ar yr Almaen
o fewn "pump i ddeng mlynedd" 2. Yn yr un modd yn y Swistir, roedd 86.6 y cant o'r ymatebwyr i
arolwg yn 2015 o blaid arholiadau safonedig ledled y Swistir ar ddiwedd yr ysgol uwchradd 3.
Yn Iwerddon, mae pryderon am broses farcio'r Dystysgrif Gadael. Mae Comisiwn Arholiadau'r
Wladwriaeth wedi cyfaddef bod y ffordd y caiff marciau ar gyfer cwestiynau unigol eu newid (er
mwyn sicrhau bod hyd at 100,000 o fyfyrwyr yn cyflawni graddau sy'n weddol gyson o’r naill
flwyddyn i’r llall) yn "lleihau tegwch" drwy fod o fudd i rai myfyrwyr a chosbi eraill; yn gwneud
cynlluniau marcio terfynol yn "llai dilys"; ac yn "cyfaddawdu cywirdeb marcio".
Ymdrechwyd ar y cyd mewn llawer o awdurdodaethau i wneud y canlyniadau a'r prosesau y maent
yn deillio ohonynt mor dryloyw â phosibl. Er enghraifft, yn Seland Newydd a Queensland, mae
dogfennau helaeth ar gael i'r cyhoedd.
Mae OECD wedi rhestru Estonia (ynghyd â'r Ffindir, yr Iseldiroedd a'r Swistir) ymhlith y gwledydd
sydd â pherfformiad myfyrwyr uchel a boddhad bywyd uchel. Tan yn ddiweddar, ystyriwyd yn
eang mai'r Ffindir yw’r un sy’n cynnal y safon ar gyfer polisi addysg llwyddiannus. Mae'r Ffindir y
gwledydd o'r radd flaenaf ym mhob prawf PISA ers 2000, ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf
mae perfformiad y wlad Nordig wedi gostwng. Er bod y safle mewn llythrennedd mathemategol

2DPA/The
3

Local. (2019). Abitur: Should every German state have the same high school leaving exam? - The Local
Neuö Zürcör Zäitung. (2015). Höhere Maturitätsquote ist unpopular. nzz_01092015.pdf (uzh.ch)
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wedi parhau ar ei lefel flaenorol, gostyngodd perfformiad llythrennedd darllen a gwyddoniaeth. Yn
y cyfamser, mae Estonia wedi rhagori ar y Ffindir yn safle PISA fel arweinydd Ewrop.

Sylwadau i gloi
Ym mhob astudiaeth achos, mae gan strategaeth asesu'r awdurdodaeth gysylltiad anorfod â'i
chyd-destun unigryw, y mae'n rhaid ei hystyried wrth fabwysiadu dull 'dysgu polisi'. Er enghraifft,
yn Seland Newydd, mae'r fframwaith safonau sylfaenol yn gydnaws ag asesiadau cymhwysedd
modiwlaidd bach. Mae asesiad mewnol yn chwarae rhan gref o fewn y strwythur hwn, sy'n
rhesymegol o ystyried y byddai baich gweinyddol asesu nifer gymharol fawr o asesiadau bach yn
allanol yn sylweddol.
Yn Ontario, mae asesiadau mewnol hefyd yn nodwedd gyffredin ac nid yw'n ofynnol i athrawon
gyflwyno eu marcio ar gyfer cymedroli. Mae hyn yn bodoli ochr yn ochr â system lle mae'r
llywodraeth wedi gweithio ers nifer o flynyddoedd i feithrin perthynas ymddiriedus ag athrawon ac
mae'r system atebolrwydd ysgolion yn dyfarnu cyllid i ysgolion sy'n tanberfformio. Yn y cyfamser,
yn Estonia, nid yw'n ofynnol ychwaith i athrawon gyflwyno enghreifftiau o waith wedi’i farcio ar
gyfer rhai prosiectau ymchwil ac arholiadau a osodwyd gan ysgolion, ond mae'r polisi hwn wedi'i
wreiddio mewn cyfyngiadau cyllidebol ac mae'n eistedd ochr yn ochr ag arholiadau sy’n cael eu
gosod a’u marcio’n ganolog yn hytrach na system sy'n ffafrio asesiad mewnol. Mae'n bwysig
datrys yr awgrymau bach hyn wrth ddysgu o'u polisïau gan fod ganddynt wahanol darddiad.
Mae Queensland – fel Ontario – yn endid is-genedlaethol, y mae polisïau addysgol (gan gynnwys
asesiadau gadael ysgol) wedi'i ddatganoli iddo. Er bod myfyrwyr yn Ontario yn gallu gwneud cais i
unrhyw brifysgol yng Nghanada gan ddefnyddio'r credydau a ddyfarnwyd ar gyfer eu Diploma
Ysgol Uwchradd Ontario ac nid yw'n ofynnol iddynt gwblhau arholiad mynediad prifysgol fel arfer,
mae Tystysgrif Addysg Queensland myfyrwyr Queensland yn cael ei throsi’n safle Derbyn
Trydyddol Awstralia sy’n cyfeirio at garfan, sy'n eu cymharu â myfyrwyr ledled y wlad. Mae'r
enghraifft olaf hon yn amlygu ei bod yn bwysig – o fewn unrhyw system sy'n caniatáu llunio
polisïau addysg lleol – ystyried sut y gellir cymharu myfyrwyr yn y system â’r rhai mewn
awdurdodaethau cyfagos. Er enghraifft, mae myfyrwyr yng Nghymru yn cystadlu â myfyrwyr o
Loegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon am leoedd mewn prifysgolion.
O fewn y gwahanol awdurdodaethau ceir cymysgedd o asesiad mewnol, sydd â 'rhinwedd'
lleoleiddio a derbyn drwy gyfranogiad, a dulliau mwy safonol, a all ddarparu 'tegwch perthynol' a
dibynadwyedd. Ond mae'r 'gymysgedd' – 'yr hyn sy'n gweithio a'r hyn sy'n taro'r cydbwysedd
cywir' – yn wahanol i bob awdurdodaeth. Mae'n dibynnu ar ei hanes, ei hamgylchiadau presennol
a'i chefndir diwylliannol.
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1.1.

Diben yr adroddiad hwn

Penodwyd AlphaPlus Consultancy gan Cymwysterau Cymru i ddisgrifio sut y mae systemau asesu
addysgol cenedlaethol sy'n cynnwys asesiad athrawon mewn ysgolion yn cael eu cynllunio a'r
amodau sydd ar waith i gefnogi asesu cyrhaeddiad.
Mae Cymwysterau Cymru wedi comisiynu'r ymchwil hwn mewn ymateb i ddau faes:
•

Y cwricwlwm cenedlaethol newydd yw y bydd ysgolion yn datblygu manylion eu
cwricwlwm ar lefel leol, gan gyfeirio at gwricwlwm cenedlaethol sy'n fwriadol lefel uchel o
ran faint o gynnwys y mae'n ei nodi a'i fandadu. Mae rhywfaint o densiwn cynhenid o
ran perthynas y cwricwla lleol hyn â'r asesiadau cymhwyster presennol, sy'n defnyddio
asesiadau safonedig sy'n samplu o faes eang o gynnwys pwnc er mwyn sicrhau
cymaroldeb a dibynadwyedd yn y graddau ar draws y garfan, gan gefnogi felly
gasgliadau am ddealltwriaeth dysgwyr o'r pwnc. Gallai ethos y cwricwlwm hefyd
awgrymu mwy o allu i athrawon weithredu a chymryd rhan mewn perthynas â'r broses
asesu ar gyfer cymwysterau yn y dyfodol.

•

Roedd y trefniadau ar gyfer asesu cymwysterau yn haf 2021 yn cynnwys cynhyrchu
graddau a bennwyd gan y ganolfan, mewn ymateb i'r aflonyddwch ar y system addysg a
chanslo arholiadau. Gallai hyn hefyd arwain at alwadau am ddefnyddio mwy o athrawon
yn y broses asesu yn y dyfodol.

Bydd y gwaith hwn yn caniatáu i Cymwysterau Cymru fyfyrio ar amrywiaeth o enghreifftiau o
systemau asesu rhyngwladol a sut maent yn cynnwys athrawon yn y broses asesu.

1.2.

Strwythur yr adroddiad

Mae'r adroddiad yn dechrau gydag adolygiad cefndir o rai materion perthnasol ac yna cyflwyniad i'r
llwybrau ymholi sy'n cael eu harchwilio'n fanylach drwy gydol yr adroddiad hwn. Ceir adran
fethodoleg fer, sy'n amlinellu'r rhesymeg dros gasglu a dadansoddi data. Dilynir hyn gan
ganfyddiadau'r pedair astudiaeth achos a chrynodeb cyffredinol sy'n cael dirnadaeth o’r holl
astudiaethau achos a'r wyth awdurdodaeth a grynhoir mewn Ffeiliau Ffeithiau a gyflwynir yn
Atodiadau 1-8.
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1.3.

Adolygiad cefndir

Mae'r adolygiad cefndir cychwynnol hwn yn tynnu sylw at rai materion pwysig i'w hystyried wrth
gynnal ymchwil ryngwladol.

1.3.1.

Sut i wneud ymchwil cymharol rhyngwladol

1.3.1.1. Dysgu polisi yn erbyn benthyca polisi
Mae ymchwil addysgol cymharol rhyngwladol yn elfen bwysig o ymchwil addysgol 4. Gwelir yn
gyffredinol y gall awdurdodaethau gael dirnadaeth wych o’u trefniadau a'u harferion eu hunain,
drwy astudio rhai lleoedd eraill ledled y byd.
Er bod y potensial hwn ar gyfer dirnadaeth ddofn o enghreifftiau rhyngwladol yn parhau, rhaid bod
yn ymwybodol o'r disgyblaethau angenrheidiol ar gyfer cael gwir ddirnadaeth o astudio
enghreifftiau rhyngwladol. I'r perwyl hwn, mae'n ddefnyddiol meddwl o ran trosglwyddo polisi, a
lledaenu datblygiadau arloesol (neu syniadau newydd).
Mae llenyddiaeth ddatblygedig iawn ar drosglwyddo polisi mewn addysg. Mae Raffe (2011) yn
diffinio benthyca polisi a dysgu polisi fel a ganlyn:
Mae dull benthyca polisi yn chwilio'r profiad rhyngwladol am enghreifftiau o 'arfer gorau'
unigryw, trosglwyddadwy...
I'r gwrthwyneb, mae dull dysgu polisi yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu polisïau cenedlaethol
wedi'u teilwra yn hytrach na pholisïau parod. (Raffe, 2011) 5
Yn gyffredinol, ystyrir bod dysgu polisi yn well na benthyca polisi. Mae cael gwybod am gymhwyso
asesiadau athrawon yn rhyngwladol yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus os gall addysgwyr y DU
ddysgu am yr egwyddorion sy'n sail i'r fenter a'u haddasu i’w cysoni ag amodau yn y wlad hon.
Mae Hulme (2006) 6 a Newark (2002) 7 yn darparu canllawiau pellach ar y cwestiynau y gellir eu
gofyn wrth ystyried trosglwyddo polisi o’r naill awdurdodaeth i'r llall; rydym yn ystyried y rhain ar
ddiwedd yr adroddiad ond, yn eu hanfod, maent yn annog y darllenydd i ystyried pa elfen, neu
gyfuniadau o elfennau, os o gwbl, sy'n debygol o drosglwyddo i gyd-destun Cymru. Yn yr un
modd, bydd yn bwysig ystyried y gwahanol chwaraewyr y byddai angen ymgynghori â hwy ochr yn
ochr â rhwystrau posibl a ffactorau hwyluso.
1.3.1.2. Yr angen nodweddiadol am gadarnhau canfyddiadau gan arbenigwyr lleol
Gwelwyd bod ymchwil addysgol cymharol yn well ar y cyfan pan gaiff ei lywio gan hysbyswyr lleol. 8
Yn aml, gall hysbyswyr lleol o'r fath roi dirnadaeth nad yw'n amlwg i'r sylwedyddion allanol. Gall
hyn fod ar ffurf, 'pan fyddwn yn dweud hwn, rydym yn golygu hynny mewn gwirionedd.'

Watson, K. (Gol.). (2001). Doing comparative education research: issues and problems. (Llundain: Symposium
Books).
5 Raffe, D. (2011). Policy borrowing or policy learning? How (not) to improve education systems.
http://www.ces.ed.ac.uk/PDF%20Files/Brief057.pdf.
6 Hulme, R. (2006). The role of policy transfer in assessing the impact of American Ideas on British social policy. Global
Social Policy, SAGE Publications, 2006, 6 (2), tt.173-195.
7 Newmark, A.J. (2002). An integrated approach to policy transfer and diffusion. Review of Policy Research, 19(2), 153.
8 Bray, M., Adamson, B., a Mason, M. (2007). Comparative education research: approaches and methods. (Hong
Kong: Canolfan Ymchwil Addysg Cymharol, Prifysgol Hong Kong).
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1.3.2.

Natur arholiadau a systemau cymwysterau

1.3.2.1. Yr hoffter o ddiplomâu trosfwaol yn hytrach na chymwysterau unigol
Mae'r Deyrnas Unedig a'i hawdurdodaethau addysg cenedlaethol cyfansoddol yn anarferol mewn
termau rhyngwladol, i'r graddau y maent yn trefnu eu hardystiad gadael ysgol yn 'gymwysterau'
pwnc ar wahân, yn hytrach na chyhoeddi diploma cyffredinol ar gyfer gadael ysgol / graddio. 910
Fel y nodwyd yn ddiweddar gan Freedman:
Mae gan Loegr system asesu anarferol iawn mewn ysgolion uwchradd. Er bod gan y rhan
fwyaf o wledydd rywfaint o asesiad allanol ar ddiwedd ysgol uwchradd is, ychydig iawn
sydd â chyfres mor gynhwysfawr o arholiadau â’r TGAU. Y rheswm am hyn yw bod
cymwysterau TGAU yn annodweddiadol o ran bod llawer yn y fantol i ddisgyblion ac i
ysgolion. Un agwedd anarferol arall ar system addysg Lloegr yw bod prifysgolion y DU yn
gwneud penderfyniadau dewis cyn y daw canlyniadau Safon Uwch i mewn ac felly'n
defnyddio cymwysterau TGAU disgyblion (ynghyd â graddau Safon Uwch a ragwelir) yn y
broses dderbyn. Ar gyfer ysgolion, TGAU yw'r prif fetrig atebolrwydd: Mae gan Loegr
sancsiynau cryf iawn i ysgolion sy'n tanberfformio ac nid yw'n anghyffredin i benaethiaid
golli eu swyddi. (Freedman, 2021, t.3.) 11
1.3.2.2. Absenoldeb nodweddiadol cymwysterau 16+ ffurfiol
Un thema mewn trafodaethau cyhoeddus yn ystod y blynyddoedd diwethaf oedd bod y TGAU yn
dipyn o anomaledd; gellid ei dychanu’n dystysgrif gadael ysgol ar gyfer yr oes bresennol pan nad
yw'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn gadael yr ysgol yn 16 oed. Mae'r rhan fwyaf o awdurdodaethau
ledled y byd yn tueddu i fod heb gymhwyster ffurfiol i'w myfyrwyr ei gymryd yn 16 oed. 12
Mae rhai eithriadau (yn enwedig cenhedloedd sydd â chysylltiad hanesyddol â'r DU – er enghraifft,
Iwerddon). 13 Hefyd, ceir asesiad o fewn systemau addysg (er enghraifft, i hwyluso dysgwyr yn
pasio camau – megis o fewn addysg uwchradd sylfaenol neu is i system o fath Gymnasium neu
Lycee). Fodd bynnag, byddai'n gamenw cyfeirio at arholiadau neu systemau asesu o'r fath fel
'cymhwyster' ffurfiol yn yr ystyr a ddeellir yn y DU. Yn olaf, mae rhai ymchwilwyr wedi awgrymu
bod honiadau o brinder TGAU neu systemau asesu tebyg yn gorbwysleisio’r peth braidd. Yn ôl

Le Métais, J. (2002). International developments in upper secondary education: Context, provision and issues: INCA
Thematic Study No. 8. (Slough: INCA). International Developments in Upper Secondary Education (unesco.org).
O'Donnell, S. (2018). Upper secondary education in nine jurisdictions: desk study for the National Council for
Curriculum and Assessment (NCCA). scoping-report-online-2.pdf (ncca.ie).
10 Mae hyn yn wir, hyd yn oed pan fyddwn yn cydnabod bod ymgais llywodraeth flaenorol y DU at gyflwyno diploma
cyffredinol fel offeryn gadael ysgol / graddio yn aflwyddiannus yn y pen draw.
Pwyllgor Dethol Tŷ'r Cyffredin ar Addysg a Sgiliau (2007). Select Committee on Education and Skills: Fifth Report.
House of Commons - Education and Skills - Fifth Report (parliament.uk)
11 Y Sefydliad Llywodraethu (2021). Covid tests: school exams in 2022 and beyond. Covid-Tests-schools-andexams_0.pdf (instituteforgovernment.org.uk)
12
Le Métais, J. (2002). International developments in upper secondary education: Context, provision and issues: INCA
Thematic Study No. 8. (Slough: INCA). International Developments in Upper Secondary Education (unesco.org).
Leaton Gray, S. (2018). No other European country tests children at 16: let’s scrap pointless GCSEs. The Guardian.
21 Awst 2018. No other European country tests children at 16: let’s scrap pointless GCSEs | Exams | The Guardian.
13 MacPhail, A., Halbert, J. ac O'Neill, H. (2018). The development of assessment policy in Ireland: a story of junior
cycle reform, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 25(3), 310326, DOI: 10.1080/0969594X.2018.1441125.
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ymchwilwyr o'r fath 14, mae gan nifer o 'awdurdodaethau addysgol sy'n perfformio'n dda' systemau
asesu gyda thebygrwydd penodol i TGAU.
Yn gyffredinol, fodd bynnag, credwn ei bod yn fwy synhwyrol cymryd systemau arholi /
cymwysterau '18 a mwy' (e.e. abitur, bagloriaeth, matura, ac ati) fel ein pwynt cymharu. Mae hyn
yn wir, er bod y systemau cymwysterau hynny'n amlwg yn wahanol o ran diben i gymwysterau
TGAU. 15

1.3.3.

Canoli a datganoli fel cysyniad mewn systemau asesu

1.3.3.1. Canoli a datganoli fel gwarantwyr canfyddedig derbynioldeb cyhoeddus
Mae rhai awduron 16 wedi dadlau y gall canoli a datganoli chwarae rhan bwysig wrth gynyddu
canfyddiadau cymdeithasau fod systemau asesu yn darparu canlyniadau teg a chyfiawn. Wrth
gwrs, mae dibynadwyedd, 17 cymaroldeb 18 a thegwch 19 (yn enwedig tegwch 'perthynol') yn
rhinweddau cynhenid mewn asesu. Mae gwneud y mwyaf o’r rhinweddau asesu hyn yn tueddu i
fod yn gysylltiedig â rheolaethau cryf ac arferion canolog. Byddem yn gobeithio peidio â datblygu
dadl mor ystrydebol â:
"Mae dilysrwydd yn bwysicach na dibynadwyedd.", NEU
"Mae'r rhesymau dros ddyfarniad athro yn amhosibl eu gwybod ac yn amhosibl eu herio."
Er hynny, ceir un ddadl lle gwelir y gall asiantaethau'r llywodraeth – yn aml – dueddu i 'anelu at'
fesurau canoli fel techneg ar gyfer cadw gafael ar sefyllfaoedd, ac felly cynnal ymddiriedaeth y
cyhoedd (e.e. drwy sicrhau’r cyhoedd bod safonau'n gyson ledled y wlad, dros flynyddoedd, ac
ati). Fodd bynnag, mae dadl groes y gall datganoli hefyd hyrwyddo ymddiriedaeth. Er enghraifft,
os yw asiantaeth llywodraeth yn caniatáu i chwaraewyr (e.e. athrawon) arfer rhywfaint o reolaeth
dros brosesau asesu, yna byddant yn profi eu gallu eu hunain i weithredu ac felly'n fwy ffyddiog yn
y broses.
Cymerodd gweithiwr proffesiynol arholiadau o'r Iseldiroedd ran mewn grŵp ffocws rhyngwladol.
Adroddodd yr hanesyn canlynol:
... mae’r adran cysylltiadau cyhoeddus ... bob amser yn ofni y bydd pethau'n broblem
enfawr ac yn tueddu i orymateb. Un tro roedd rhywun a gafodd wybod ein bod [wedi
dechrau caniatáu] geiriaduron ... [mewn] ... arholiadau, ac nid yw'r holl eiriaduron yr un fath,
ac ar gyfer rhai profion gallai un geiriadur fod ychydig yn well na'r geiriadur arall. Felly,

14 Suto, I., ac Oates, T. (2021). High-stakes testing after basic secondary education: How and why is it done in highperforming education systems? Cambridge Assessment Research Report. Caergrawnt, y DU: Cambridge Assessment.
610965-high-stakes-testing-after-basic-secondary-education-how-and-why-is-it-done-in-high-performing-educationsystems-.pdf (cambridgeassessment.org.uk).
15 Mae rhai sylwadau gwleidyddol diweddar yn Lloegr yn awgrymu y gallai TGAU gael rôl fwy ffurfiol yn y pen draw fel
porth i gael lle mewn prifysgolion yn y dyfodol.
Busby, E. (2021). Education Secretary questions students starting university after failing GCSEs. Evening Standard, 24
Mehefin 2021. Education Secretary questions students starting university after failing GCSEs | Evening Standard
Os digwydd hyn, yna bydd gan ddiben TGAU fwy yn gyffredin (mynediad i brifysgolion) gyda Safon Uwch, matura,
Abitur, Bagloriaeth, ac ati.
16 Boyle, A. (2009). The contribution of centralisation and de-centralisation to public confidence in examinations and
qualifications. CADMO, XVII(2), 19-38.
17 Meyer, P. (2010). Reliability. (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen).
18 Newton, P., Baird, J-A., Goldstein, H., Patrick, H. & Tymms, P. (Gol.) (2007). Techniques for monitoring the
comparability of examination standards. (Llundain: QCA).
19 Nisbet, I. a Shaw, S. (2020). Is assessment fair? (Llundain: Sage).
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dywedodd yr adran cysylltiadau cyhoeddus, "Pam na wnaethoch chi ragnodi mewn
ysgolion pa eiriadur i'w ddefnyddio a pham na wnaethoch chi wirio bod yr holl brofion yn
hafal i bob geiriadur, a phethau felly?"
Mae'n syniad braf ond y broblem yw ceisio dod o hyd i'r cyllid fel y gallwn wneud pethau fel
hynny. Ac mae'r ateb yn eithaf syml; rydym yn dweud wrth y wasg y gallai fod rhywfaint o
wahaniaeth rhwng geiriaduron ac efallai y bydd rhywfaint o wahaniaeth rhwng athrawon
hefyd, felly am beth ydyn ni’n sôn? Mae'n gweithio'n iawn. 20
Mae'r farn hon o blaid cymryd rhan fel gwarantwr derbyn systemau arholiadau yn cael cymorth o
ganfyddiadau'r arolwg bod y rhai sy'n agosach at ganlyniadau arholiadau ysgol (athrawon a
myfyrwyr) yn tueddu i weld dibynadwyedd y canlyniadau hynny'n fwy ffafriol na'r rhai sy'n bellach i
ffwrdd o gynhyrchu’r canlyniadau (cyflogwyr). 21 At hynny, mae meddwl ehangach am
ymddiriedaeth yn ategu dadleuon tebyg. Mewn perthynas ryngbersonol ymddiriedus, mae gan y
sawl sy'n ymddiried yr hyder i roi ei hun mewn sefyllfa fregus gyferbyn â’r sawl yr ymddiriedir
ynddo. Gall wneud hynny ar sail ffactorau gwybyddol neu affeithiol. 22 Yn achos ymddiriedaeth
person mewn sefydliad, mae perthynas lai uniongyrchol rhwng y person sy'n ymddiried ynddo a'r
sefydliad yr ymddiriedir ynddo. Gall ymddiriedaeth yn achos perthynas anuniongyrchol ei gwneud
yn ofynnol i'r sawl sy'n ymddiried gael gwybodaeth o ffynonellau fel y cyfryngau. Yn anffodus, mae
nodweddion y cyfryngau fel ei hoffter ymddangosiadol o straeon negyddol 23 fel petaent yn debygol
o atal 'ymddiriedaeth o bell' felly. Fel y dywedodd Tschannen-Moran a Hoy, 'mae'r cyfryngau'n
bwydo ar y droell o ddrwgdybiaeth ac yn ei gwaethygu'. 2425
Mae ymchwil dylanwadol yn y DU i ymddiriedaeth, gan gynnwys cyfres o ddarlithoedd Reith Onara
O'Neill 26, a'i phapur o gynhadledd asesu. 27 Mae sawl ymchwilydd asesu arall, gan gynnwys
Carless 28, wedi mynegi barn am ymddiriedaeth.
Yn y bôn, mae'r ddadl yn holi a yw'n ddigonol i weithwyr proffesiynol (e.e. gweithwyr proffesiynol
arholiadau) ymddwyn â moesoldeb a medrusrwydd – i fod yn deilwng o ymddiriedaeth, neu a yw
tuedd cymdeithas ehangach i gymryd pethau ar ymddiriedaeth hefyd yn cael effaith. Wrth gwrs,
dylai gweithwyr proffesiynol ymddwyn mewn modd sy’n deilwng o ymddiriedaeth. Fodd bynnag,
hyd yn oed os byddant, efallai na dderbynnir canlyniadau asesu mewn cymdeithasau
ymddiriedolaeth isel, er gwaethaf ymdrechion gorau'r gweithwyr proffesiynol i ymddwyn yn
ddibynadwy.

Boyle, A. (2009). An international focus group to investigate the regulation of examinations and qualifications, An
international focus group to investigate the regulation of examinations and qualifications (core.ac.uk). (tt. 11 – 12)
21 He, Q., Boyle, A. ac Opposs, D. (2011). Public perceptions of reliability in examination results in England. Evaluation
& Research in Education, 24(4), 255-283.
22 ibid.
23 Boyle, A., Opposs, D. & Kinsella, A. (2009). No news is good news? Talking to the public about the reliability of
assessment. Papur a gyflwynwyd yn y 35ain International Association for Educational Assessment (IAEA) Annual
Conference yn Brisbane, Awstralia, 13–18 Medi, 2009. https://tinyurl.com/3brw3tad.
24 Tschannen-Moran, M., a Hoy, W.K. (2000). A multidisciplinary analysis of the nature, meaning, and measurement of
trust. Review of Educational Research, 70, 547-593. (Ar t. 585.)
25 McAllister, D.J. (1995). Affect and cognition-based trust as foundations for interpersonal co-operation in
organizations. Academy of Management Journal, 38, 24-59.
26 O'Neill, O. (2002). A Question of Trust: the BBC Reith Lectures 2002. Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt.
27 O'Neill, O. (2005). Assessment, Public Accountability and Trust, Papur a gyflwynwyd yn y Cambridge Assessment
Conference, 17 Hydref. Trust with Accountability (cambridgeassessment.org.uk).
file.php?file=/1/Resources/conference_2005/onoraoneil.pdf, accessed 16/05/2009.
28 Carless, D. (2009). Trust, distrust and their impact on assessment reform, Assessment & Evaluation in Higher
Education. 34(1), 79-89.
20

|14|
Yn y cyd-destun hwn, gall rhywun ddadlau mai un ffordd dda o gynyddu hyder y cyhoedd mewn
cymwysterau a'u canlyniadau yw gwneud i brosesau deimlo'n fwy gweladwy ac yn nes at
gyfranogwyr. O dan y ddadl hon, bydd dad-ymbellhau fel y'i gelwir rhwng cyfranogwyr a'r
gweithgaredd dan sylw yn arwain at gynnydd mewn ymddiriedaeth yn y canlyniad (h.y.
canlyniadau asesu). Fodd bynnag, mae'r wrthddadl i'r pwynt hwn yn seiliedig ar sylw nad all neb
wybod cyfeiriad achosiad rhwng datganoli a mwy o ymddiriedaeth. Caiff hyn ei gyfleu yn y ffigur
canlynol.
Ffigur 1: Cyfeiriadau posibl achosiad ynghylch safoni yn erbyn lleoleiddio 29

Mae'n dilyn o'r ddadl hon na ellir cyflawni gweithred ddatganoli (e.e. defnyddio mwy o asesiadau
athrawon) ac yna disgwyl i ymddiriedaeth gynyddu’n naturiol ac yn anochel. Os yw cymdeithas –
yn gyffredinol – braidd yn ddrwgdybus, yna gall 'tynnu'r hualau' gael yr effaith groes.
Mae economegwyr wedi dadlau bod lleihau ymddiriedaeth yn dilyn mwy o anghydraddoldeb
incwm, llai o ddiogelwch swyddi a mwy o ddyled mewn cymdeithasau presennol. 30 Yn benodol,
efallai y bydd gan berson sail i fod yn ddrwgdybus wrth wynebu digwyddiad a'i gwaharddodd rhag
cyflawni diogelwch economaidd yn ei fywyd. Byddai cymwysterau addysgol yn enghreifftiau gwych
o ddigwyddiad porth o'r fath.
1.3.3.2. Datganoli fel cysyniad amlweddog
Gwelwn yn yr isadran flaenorol fod rhai dadleuon y gallai datganoli prosesau ynglŷn â systemau
asesu cenedlaethol arwain at gynnydd mewn ymddiriedaeth. Mae'r ymchwil cyfredol yn ymwneud
â defnyddio asesiadau athrawon mewn systemau cymwysterau cenedlaethol. Trafodir y mater
hwn yn helaeth; fodd bynnag, awgrymodd prosiect ymchwil blaenorol mewn maes tebyg nad oedd
ildio dyfarniadau asesu i brosesau athrawon, lleol ond yn un o nifer o ffyrdd y gellid datganoli
cyfrifoldebau asesu.

Boyle, A. (2008). The regulation of examinations and qualifications: an international study. Papur a gyflwynwyd yn
International Test Commission Conference, Lerpwl, Gorffennaf.
30 Wilkinson, R. a Pickett, K. (2009). The spirit level. (Llundain: Allen Lane).
29
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Gallai technegau datganoli eraill gynnwys:
•

•

•

Breinio is-endidau gwleidyddol (cantonau, cymunedau ymreolaethol, gwladwriaethau,
taleithiau, ac ati) â phwerau addysgol 31
o Gallai hyn olygu cyfranogiad rhanbarthol neu leol mewn rhai prosesau (e.e. ardystio).
Breinio asiantaeth dechnegol sy'n annibynnol ar y llywodraeth â phwerau. Gallai cyrff o'r fath
aros yn ffurfiol o fewn gweinyddiaethau addysg, ond gyda swyddogaethau wedi'u clustnodi,
neu gallai cyrff fod yn gwbl annibynnol. Gellid ystyried annibyniaeth asiantaethau o'r fath o
reolaeth wleidyddol fel math o ddatganoli – gan symud cyfrifoldeb am arholiadau i ffwrdd o
lywodraeth ganolog. 32
Rhoi rheolaeth i athrawon dros rai agweddau ar brosesau asesu:
o Caniatáu defnyddio gwaith cwrs, neu fathau eraill o asesiad mewnol.
o Caniatáu i athrawon ac ysgolion ddewis dulliau asesu.
o Caniatáu i athrawon farcio profion.
o Awdurdodau canolog yn gwrthod cymedroli neu "normaleiddio" graddau a bennir gan
asesiad athrawon. 33

At hynny, mae gan y rhan fwyaf o awdurdodaethau sy'n defnyddio asesiad mewnol yn bennaf
nodweddion safoni hefyd. Gall agweddau safoni o'r fath gynnwys:
•
•
•
•

Cymedroli allanol i ddarparu safonau asesu tebyg o'r naill ysgol i'r llall ac o'r naill fyfyriwr i’r llall.
Awdurdodau canolog yn cyhoeddi rheoliadau sy'n effeithio ar gynnal asesiadau'n lleol.
Ei gwneud yn ofynnol i athrawon gael asesiadau wedi’u gosod yn lleol a gymeradwywyd gan
arbenigwyr a benodwyd gan yr awdurdodau canolog.
Anfon (sampl o) sgriptiau wedi'u marcio gan athrawon at arbenigwr i'w cymeradwyo. 34

1.3.3.3. Tueddiad i systemau bendilio rhwng canoli a datganoli
Gwelwyd yn aml y gall systemau addysg ledled y byd bendilio rhwng bod yn gymharol ganolog ac
wedi’u datganoli. 35 Mae llawer o'r gwaith hwn wedi ymwneud ag arferion cwricwlwm, ond mae
corff llai o ymchwil yn ymwneud â systemau asesu. Er enghraifft, mabwysiadodd llawer o
wladwriaethau Dwyrain Ewrop ar ôl 1989 ddulliau gweddol ganoledig, yn seiliedig ar arholiadau
allanol, a gwelwyd bod ganddynt wrthrychedd ffafriol, o'u cymharu â chyfundrefnau asesu mewnol

31 Mae setliad datganoli'r DU a breinio cyfrifoldeb addysg yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn enghraifft (er
braidd yn annodweddiadol) o ddatganoli felly.
32 Byddai rheoleiddwyr arholiadau annibynnol, a gyfansoddwyd gan statud (fel Ofqual neu CC) yn enghraifft glasurol o
'gorff technegol hyd braich' o'r fath. Y Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau (Ofqual)
(accreditedqualifications.org.uk)
33 Boyle, A. (2009). The contribution of centralisation and de-centralisation to public confidence in examinations and
qualifications. CADMO, XVII(2), 19-38.
34 ibid.
35 Kuiper, W., van den Akker, J., Letschert, J. a Hooghoff, H. (2007). Balancing prescription and professionalism in
curriculum policy and practices. Papur a gyflwynwyd yn ECER 2007 Conference, Ghent, Gwlad Belg, 19 – 22 Medi.
Horvát, Z., Kaposi, J. a Varga, A. (2013). The curriculum pendulum swings in Hungary. Yn Kuiper, W., a Berkvens, J.
(Gol.). Balancing curriculum regulation and freedom across Europe. CIDREE Yearbook 2013. Enschede, yr
Iseldiroedd: SLO. yb_13_balancing_curriculum_regulation_and_freedom.pdf (cidree.org).
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blaenorol a ddefnyddid mewn amseroedd comiwnyddol. 36 Yn fwy diweddar, mae systemau asesu
allanol o'r fath wedi'u meddalu i gynnwys mwy o gymysgedd o asesiadau allanol a mewnol.
Gan edrych yn nes at gartref, gallwn weld Lloegr, sydd wedi cefnu ar asesiad mewnol (o waith
cwrs, i asesiad dan reolaeth, i arholiadau yn bennaf) yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
Fel y cyfryw, i'r graddau y gwelwn fod awdurdodaethau'n tueddu i ddibynnu'n drwm ar asesiad
mewnol neu allanol, rhaid inni gofio bob amser y gall cyfeiriadau o'r fath newid.

1.3.4.
•
•
•

•

Goblygiadau'r adolygiad cefndir ar gyfer ein gwaith yn y prosiect hwn

Bydd ein gwaith yn ceisio gweithredu arfer gorau mewn ymchwil rhyngwladol cymharol, drwy
wneud dysgu polisi, yn hytrach na benthyca anwybodus.
Byddwn yn defnyddio hysbyswyr lleol lle bo hynny'n bosibl.
Yn yr un modd a phob ymchwil cymharol rhyngwladol, rydym yn dal i ddibynnu i ryw raddau, o
fewn cyfyngiadau'r adnoddau sydd ar gael, ar gael yn rhwydd at wybodaeth ar gyfer
awdurdodaethau.
Dylem nodi'r pwyntiau canlynol wrth ddehongli canfyddiadau:
o Mae rhywfaint o dystiolaeth y gall datganoli swyddogaethau'r llywodraeth arwain at fwy
o dderbyniad gan y cyhoedd. Fodd bynnag, ni ddylem dybio bod ysgogi mesurau
datganoli yn arwain yn anochel at gynyddu ymddiriedaeth. Mewn amgylchedd
ymddiriedolaeth isel, gallai defnyddio prosesau lleol wedi'u dad-ganoli (fel asesu gan
athrawon) arwain at lai o dderbyniad cyhoeddus.
o Mae defnyddio asesiadau athrawon, yn hytrach nag arholiadau canolog, yn debygol o
fod yn un o nifer o ddulliau posibl o ddatganoli systemau asesu.
o Prin y bydd datganoli’n absoliwt; bydd hyd yn oed systemau cymharol ddatganoledig
hefyd yn cynnwys agweddau canoli.
o I'r graddau y gwelwn fod awdurdodaethau'n tueddu i ddibynnu'n drwm ar asesiad
mewnol neu allanol, rhaid inni gofio bob amser y gall cyfeiriadau o'r fath newid.

1.4.

Llwybrau ymholi

Yn y cyd-destun a amlinellir uchod, mae'r ymchwil yn canolbwyntio ar y saith llwybr ymholi a nodir
gan Cymwysterau Cymru:
1.
2.
3.
4.

Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd
A yw'r system asesu wedi newid dros amser? Beth yw'r dylanwadau ar newid? A oes
cynlluniau i newid y system asesu yn y dyfodol ac, os felly, pam?
5. Cynnal safonau
6. Sicrhau ansawdd
7. Sut mae canfyddiadau o’r modd y mae canlyniadau'n newid dros amser yn rhyngweithio â
hyder y cyhoedd ynddynt?

36 Gawlicz, K, a Starnawski, M. (2018). Educational policies in Central and Eastern Europe: legacies of state socialism,
modernization aspirations and challenges of semi-peripheral contexts. Policy Futures in Education. 16(4), 385-397.
doi:10.1177/1478210318777415.
Bethell, G. a Zabulionis, A. (2008). Results of a survey of attitudes towards the reform of examination systems in
selected post-socialist countries of Europe. Paratowyd ar gyfer The Centre for Testing Technologies, Wcráin. Refine
Survey Report (opensocietyfoundations.org).
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2.1.

Dewis awdurdodaethau

Amlinellir y 12 awdurdodaeth a ddewiswyd ar gyfer yr adolygiad hwn yn Nhabl 2. Seiliwyd eu
dewis yn rhannol ar y graddau y maent yn dibynnu ar asesiadau athrawon yn erbyn asesiadau
allanol, ond buom hefyd yn ystyried ffactorau mwy cynnil megis a oes gan yr awdurdodaeth ddull
asesu canolog neu leol a ffactorau eraill megis sut y caiff asesiadau eu rheoleiddio.
Tabl 22: Awdurdodaethau a ddewiswyd ar gyfer ffeiliau ffeithiau

Awdurdodaeth

Rhesymeg dros ei chynnwys yn yr
ymchwil

Rhesymeg dros ei dethol ar gyfer
astudiaeth achos

Estonia

System ddatganoledig

Y Ffindir

System addysg sy’n uchel ei pharch
System addysg ganolog, ond gyda
rhai grwpiau athrawon lleol.
Polisi addysg a osodir gan bob
talaith (Tir)
Gwlad gyferbyniol, Diwygio’r
asesiadau cylch iau yn ddiweddar
Wedi'i datganoli gydag arholiadau
derbyn i’r brifysgol lle mae llawer yn
y fantol.
Cryf ar asesiadau athrawon,
Asesiad canolog Cito
Asesir yn gyfan gwbl yn fewnol

Canfyddiad o system asesu sy'n
perfformio'n dda ac yn gymharol arloesol.

Ffrainc
Yr Almaen
Iwerddon
Japan
Yr Iseldiroedd

Seland
Newydd

System ganolog wedi'i datganoli ar
lefel ysgol

Ontario

Cryf ar reoleiddio.

Queensland

Cryf ar asesiadau athrawon

Y Swistir
Sweden

System ddatganoledig, Cantonau
sy'n gyfrifol am addysg orfodol
Cryf ar asesiadau athrawon

Ffocws ar gymhwysedd a sgiliau sy'n
anelu at grisialu dysgu drwy gydol y
flwyddyn drwy asesiadau athrawon.
Mae rhai arholiadau o hyd ac mae'r rhain
yn symud at gyflenwi digidol.
Mae cyfrifoldeb asesu sylweddol wedi'i
ddatganoli i athrawon.
Roedd enghraifft o ddiwygio/arloesi ym
mhrawf maes OSSLT yn edrych yn
deilwng o ymchwiliad pellach.
Mae pob ysgol yn datblygu ac yn
cyflwyno offerynnau asesu mewnol
crynodol i QCAA i'w cymeradwyo.
Mae system raddio ar wahân wedi’i chreu
ar gyfer derbyniadau i’r brifysgol (ac mae
hyn yn newid i ATAR).
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2.2.

Casglu a dadansoddi data

Gwnaed y gwaith hwn yn ystod mis Mai-Gorffennaf 2021. Rhannwyd y broses o gasglu data yn
ddau gam, ac roedd y cam cyntaf yn cynnwys ymchwil desg yn erbyn y llwybrau ymholi ar gyfer y
12 awdurdodaeth a amlygwyd uchod. Roedd yr ail gam yn cynnwys ymchwil desg a chyfweliadau
â ffocws i archwilio pedair awdurdodaeth ymhellach a'u datblygu'n astudiaethau achos. Pan oedd
yr ymchwil desg bron wedi'i gwblhau, cysylltodd yr ymchwilwyr â darpar gyfweleion i lenwi bylchau
yn y llwybrau ymholi.
Cynhaliwyd tri chyfweliad, un yn Estonia, Ontario (dau gyfranogwr) a Seland Newydd 37. Roedd un
cyfwelai eisoes yn gyswllt i AlphaPlus a chysylltwyd â dau ar LinkedIn yn seiliedig ar eu
harbenigedd asesu a'u rolau uwch o fewn yr awdurdod cymwysterau neu weinyddiaeth llywodraeth
berthnasol. Darparwyd taflen wybodaeth yn ystod trafodaethau cychwynnol (gweler Atodiad 9) a
dilynodd y cyfweliadau amserlen led-strwythuredig (gweler Atodiad 10). Cynhaliwyd cyfweliadau
ar Teams a recordiwyd rhai at ddibenion cymryd nodiadau. Roeddent yn para 30-60 munud ac yn
tueddu i ymchwilio i nifer fach o feysydd yn fanwl yn hytrach nag ymdrin â’r amserlen gyfan.
Dadansoddwyd y data yn erbyn y llwybrau ymholi ac adroddir ar y canfyddiadau yn yr adrannau
dilynol.

Nid oedd yn bosibl trefnu cyfweliad ar gyfer Queensland o fewn amserlen fer y prosiect, ac roedd gwahaniaethau parthau
amser hefyd yn ei gwneud yn heriol trefnu cyfweliadau.

37
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Mae'r adran hon yn cyflwyno'r pedair astudiaeth achos ac yna crynodeb cyffredinol sy'n dwyn
ynghyd ddirnadaeth o'r wyth ffeil ffeithiau a ddarperir yn Atodiadau 1-8.

3.1.

Astudiaethau achos

3.1.1.

Estonia

3.1.1.1. Ynglŷn â'r awdurdodaeth
Mae Estonia yn genedl-wladwriaeth fach yng ngogledd-ddwyrain Ewrop. Mae llawer o'i
chymdogion wedi'i meddiannu drwy gydol ei hanes. Mae'r ffigur hwn o Wikipedia yn dangos hyn.
Ffigur 2: Hanes meddiannaeth Estonia gan bwerau eraill 38

Gan yr Undeb Sofietaidd oedd y feddiannaeth ddiweddaraf (yn y ffigur mae SSR yn sefyll am y
'Weriniaeth Sosialaidd Sofietaidd'). Parhaodd y feddiannaeth hon o'r Ail Ryfel Byd nes i Estonia
ddatgan annibyniaeth o'r Undeb Sofietaidd ym 1991. 39
Iaith Finno-Ugric yw Estoneg; mae’n anarferol yn Ewrop gan nad yw'n rhan o deulu’r ieithoedd
Indo-Ewropeaidd. Mae Estoneg yn agos at y Ffinneg, ac mae Estoniaid a Ffiniaid yn teimlo
cysylltiad diwylliannol agos. 40 Mae lleiafrif sylweddol o bobl yn Estonia yn siarad Rwseg fel iaith
gyntaf, ac mae tua 14 y cant o ysgolion sylfaenol yn addysgu drwy gyfrwng Rwseg. 41 Nid yw
myfyrwyr mewn ysgolion felly’n tueddu i wneud cystal â’u cymheiriaid a gyfarwyddir drwy gyfrwng
Estoneg; mewn asesiadau cenedlaethol na rhai rhyngwladol. 42
Ers annibyniaeth (a chwymp comiwnyddiaeth), mae Estonia wedi rhoi pwyslais mawr ar addysg.
Ei nod yw creu 'system addysg sydd â'r gallu i gefnogi'r economi uwch-dechnoleg, sgiliau uchel,
cyflog uchel y mae [yn] canolbwyntio ar ei hadeiladu'. 43 Nod prosiect ‘Tiger Leap' fel y'i gelwir yw
meithrin sgiliau mewn dylunio a thechnoleg; gwyddorau peirianneg; a thechnolegau gwybodaeth a
chyfathrebu. 44

Estonia - Wikipedia
ibid.
40 Estonia - Wikipedia
41 Y Ganolfan Genedlaethol ar Addysg a'r Economi (NCEE). (d.d.). Top performing countries: Estonia Estonia - NCEE
42 ibid.
43 ibid.
44 ibid.
38
39
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Mae'n ymddangos y bu’r dull hwn yn llwyddiannus; mae Estonia yn dychwelyd canlyniadau uchel
iawn ar PISA [y Rhaglen Asesu Myfyrwyr Rhyngwladol], ar draws nifer o rowndiau a phynciau.
Hefyd, mae gan Estonia 'fyfyrwyr gwydn' – hynny yw, mae myfyrwyr o statws economaidd isel yn
tueddu i wneud yn gymharol dda yn Estonia (o gymharu ag awdurdodaethau eraill). 45 Mae'r
llwyddiant addysgol hwn wedi cyd-daro â thwf economaidd cryf ers annibyniaeth.
Yr unig atodiad i'r darlun cyffredinol hyfryd hwn yw perfformiad cymharol is siaradwyr Rwseg yn
system addysg y wlad, y soniwyd amdano uchod.
3.1.1.2. Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Dengys Ffigur 3 ddiagram sgematig o system addysg Estonia. Mae'r plant yn mynychu'r ysgol o
saith oed. Un ‘ysgol sylfaenol’ unedig yw hon; yn hytrach na chael cyfnodau cynradd ac
uwchradd. 46 Yn 16 oed, gall pobl ifanc fynd ymlaen naill ai i ysgolion uwchradd uwch
(gümnaasium), neu ysgolion galwedigaethol (kutseõppeasutus). Mae Gümnaasium fel arfer yn
para tair blynedd (16 i 19 oed).

45

ibid.
Yn yr un modd, mae Denmarc yn gwahaniaethu llai rhwng cynradd ac uwchradd nag y byddem yn ei ddisgwyl o
safbwynt y DU.
Egelund, N. (2005) Educational assessment in Danish schools. Assessment in Education: Principles, Policy and
Practice, 12(2), 203–212.
46
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Ffigur 3: Diagram sgematig o gyfnodau system addysg Estonia 47

47

ee_diag_2020_21.png (6106×2440) (europa.eu)

ISCED yw'r dosbarthiad rhyngwladol cyfeirio ar gyfer trefnu rhaglenni addysg a chymwysterau cysylltiedig yn ôl lefelau a meysydd.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)

Am ragor o wybodaeth gweler:
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Daw addysg orfodol Estonia i ben yng Ngradd 9 (16 oed) gyda thri arholiad canolog. Mae'r
marcio'n digwydd yn yr ysgol gan yr athro pwnc. I orffen ysgol sylfaenol, mae myfyrwyr yn
cwblhau arholiadau canoledig mewn mathemateg, Estoneg, a phwnc o ddewis y myfyriwr (o restr o
un ar ddeg o opsiynau), a phrosiect ymchwil wedi'i gwblhau a drefnwyd gan yr ysgol. 48
Mae Eurydice yn mynegi'r gofyniad i gwblhau fel a ganlyn:
Cwblhau'r cwricwlwm yn llwyddiannus a phasio arholiadau terfynol yw'r amod ar gyfer
caffael addysg sylfaenol. 49
Fel ychydig o atodiad i hyn, mae NCEE yn nodi'r canlynol:
... gall myfyrwyr nad ydynt yn pasio arholiad symud ymlaen i radd 10 gydag argymhelliad
athro neu drwy basio arholiad amgen yn yr ysgol. 50
Mewn cyfweliad Teams, soniodd ein hymatebydd o Estonia am 'basio ysgol sylfaenol', a materion
cysylltiedig ynghylch arholiadau mewn ysgolion.
Cyfwelydd: Felly, er enghraifft, pe byddech yn methu arholiad Estoneg yng Ngradd 9, a
allech fynd ymlaen i radd 10 a gümnaasium?
Ymatebydd o Estonia: Ym, os byddwch yn methu'r arholiad, mae'n rhaid i chi sefyll arholiad
ysgol yn yr un pwnc a dim ond ychydig iawn, iawn o fyfyrwyr sy'n methu arholiad yr ysgol.
Felly mae'n un peth yr hoffem ei ddileu yn y dyfodol.
Cyfwelydd: A yw hynny'n broblem i chi? A oes teimlad nad yw arholiadau'r ysgol yr un
safon, neu eu bod yn haws neu rywbeth?
Ymatebydd o Estonia: Ym, ni allaf wneud sylw ar y mater hwnnw gan nad oes gennym
ddigon o ddata, ond gwelwn ddisgyblion sy'n cael ychydig iawn o bwyntiau ar yr arholiadau,
sydd bythefnos yn ddiweddarach yn pasio arholiad arall yn llwyddiannus.
Gallai fod rhesymau gwahanol dros hynny.
Cyfwelydd:... felly eich gobaith fyddai efallai y gallech gael gwared ar yr arholiad ysgol a... ?
Ymatebydd o Estonia: Ie ie. Mae'n un syniad ... hoffem ddileu’r arholiad ysgol am nad
ydym yn hollol sicr pa fath o wybodaeth y mae'n ei darparu i ni ac i'r myfyriwr, wrth gwrs.
Cyfwelydd: Mae hynny'n ddiddorol, ydy, ...
Ymatebydd o Estonia: Wel, rydym yn aros am ddiwygiad mwy o faint mewn addysg
uwchradd, ac mae'n debyg y bydd yn newid rôl arholiadau terfynol yr ysgol sylfaenol. Yn y
bôn, yn y dyfodol bydd ein harholiadau yn disgrifio sefyllfa myfyriwr.
Dydyn ni ddim yn rhoi credydau mwyach, dim ond pwyntiau arholiad. Ac, ym, nid yw'n
effeithio ar raddio'r ysgol sylfaenol. Mae fel prawf. Ond rydych ar y lefel hon a, mwy neu
lai, fe fydd yn effeithio ar eich rhagolygon yn y dyfodol. Ond yn ffurfiol ni allwch fethu'r
arholiad mwyach.

Eurydice. (d.d.). Estonia overview. | Estonia Eurydice (europa.eu).
ibid.
50 Y Ganolfan Genedlaethol ar Addysg a'r Economi (NCEE). (d.d.). Top performing countries: Estonia Estonia - NCEE.
48
49
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Gwnaethom roi cynnig ar yr ateb hwn y gwanwyn hwn fel mesur i addasu i sefyllfa Covid, a
byddwn yn cael dadansoddiad rywbryd ym mis Medi o’r ffordd yr effeithiodd ar ymddygiad a
chanlyniadau myfyrwyr. 51
Ynghylch y prosiect a aseswyd, dywedodd ein cydweithiwr o Estonia:
Mae'n orfodol cynnal prosiect, ond nid yw hyn yn rhan o'r system arholi. Mae'n ofynnol i
gwblhau eich astudiaethau.
Gellid dehongli hyn fel proses gymeradwyo (o’i chymharu ag arbrofion mewn sesiynau ymarferol
TGAU gwyddoniaeth, neu siarad mewn TGAU Saesneg).
Mae myfyrwyr sy'n dewis yr ysgol uwchradd uchaf academaidd yn sefyll yr Arholiad Gadael Ysgol
Cenedlaethol ar ôl Gradd 12 (19 oed). Mae'r arholiad hwn wedi mynnu adrannau ar Estoneg,
mathemateg, ac o leiaf un iaith dramor. Rhaid i ddisgyblion dosbarth deuddeg hefyd basio
arholiad a weinyddir gan yr ysgol a chwblhau prosiect ymchwil er mwyn graddio. Mae'r prosiect
ymchwil a’r arholiad ysgol yn cael eu dewis, eu paratoi a'u trefnu gan yr ysgol. 52
3.1.1.3. Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
Nodir y canlynol yn brif reswm dros asesu allanol yn system Estonia:
Yn ôl deddfwriaeth, nod asesu allanol yw rhoi adborth gwrthrychol a chymharol i fyfyrwyr,
rhieni, ysgolion, gweinyddwyr ysgolion a'r wladwriaeth i'r amcanion dysgu a nodir yn y
cwricwlwm cenedlaethol, yn ogystal â rhoi mewnbwn ar gyfer llunio polisïau addysg. 53
Er gwaethaf hyn, mae athrawon yn bwysig i'r system Estonaidd. Maent yn nodi diwedd arholiadau
addysg orfodol sy'n digwydd pan fydd disgybl yn gorffen gradd 9, ac yn helpu myfyrwyr i ddewis
pynciau dewisol ar gyfer arholiadau gradd 9, a chyda'r prosiect ymarferol.
Mae'r tri arholiad diwedd uwchradd uchaf (gradd 12) yn cael eu gosod a’u marcio’n allanol. 54 Ond,
hefyd, rhaid i fyfyrwyr basio prosiect ymchwil ac arholiad ysgol a osodir gan yr ysgol er mwyn
graddio o addysg uwchradd uchaf.
Mae athro ar raglen gyfnewid cymrodoriaeth ymchwil i'r Ffindir ac Estonia yn adrodd y canlynol
ynghylch sicrhau ansawdd asesiadau athrawon yn allanol:
Nid yw'n ofynnol i athrawon yn y Ffindir ac Estonia gasglu tystiolaeth o waith ar bob disgybl
at ddibenion byrddau arholi. Nid oes rhaid iddynt ychwaith ymgymryd â gweithdrefnau
dilysu i sicrhau bod safonau'n cael eu cynnal rhwng ysgolion. 55
Cadarnhaodd ein cydweithiwr yn Estonia y byddai gwybodaeth – o’r blaen – wedi'i chasglu ar
asesiadau athrawon a'i defnyddio at ddibenion Sicrhau Ansawdd, ond bod hyn wedi dod i ben tua
2010, oherwydd toriadau yn y gyllideb.

51 Yn y dyfyniadau uniongyrchol hyn o gyfweliad ag unigolyn nad oedd yn siarad Saesneg yn frodorol, rydym wedi cywiro
mân amhriodoleb iaith, ond (gobeithio) cadw'r ystyr a fwriadwyd.
52 ibid. a Gweriniaeth Estonia, y Weinyddiaeth Addysg ac Ymchwil. (2021). State examinations. State examinations |
Estonian Ministry of Education and Research (hm.ee).
53 Tire G. (2020) Educational Assessment in Estonia. Yn: Harju-Luukkainen H., McElvany, N., a Stang, J. (Gol.)
Monitoring Student Achievement in the 21st Century. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38969-7_10.
54 ibid.
55 McIntyre, N.A. (2014). Increasing achievement in science education: learning lessons from Finland & Estonia.
McIntyre N Report 2014.pdf (wcmt.org.uk)
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Soniodd hefyd am y ffyrdd lluosog y mae athrawon Estonia yn cael eu cynnwys mewn prosesau
arholiadau:
... cawn gyfranogiad eithaf amrywiol gan yr athrawon a'r sefydliadau athrawon. Felly... pan
fyddwn yn paratoi math newydd o arholiadau, rydym yn gweithio'n gyffredin gyda
phrifysgolion a rhai athrawon arbenigol, ac rydym yn adeiladu model yr arholiad neu'r prawf
er enghraifft. Felly rydym yn cael rhyw fath o brototeip a manyleb y prawf, ac yn awr bob
blwyddyn rydym yn paratoi fersiwn newydd o'r prawf hwn ac yn y cylch hwn rydym yn
gweithio'n bennaf gydag athrawon, felly ... ydyn... bob hydref, mae'r Gweinidog Addysg yn
enwebu aelodau'r Comisiwn Paratoi Arholiadau, ond ein harbenigwr sy'n arwain y tîm ac
athrawon yn bennaf sydd â'r dasg o baratoi gyda rheolau sgorio eitemau gwahanol. ...
efallai rhywfaint o addasiad yn y weithdrefn, os yw prawf yn gofyn am hynny, felly mae
athrawon bob amser yn bresennol.
... ac mae gan ein sefydliadau athrawon yn ffurfiol farn weddol gryf ar sut y dylid asesu
myfyrwyr. Ac mae bob amser megis trafodaethau y byddai ein prawf yn gweithio felly'n
well. Ac mae ochr arall gan athrawon, ond mewn gwirionedd fe ddylai’r asesiad dilys go
iawn edrych felly ac mae angen i ni ... rhoi'r safbwyntiau hyn at ei gilydd.
3.1.1.4. Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnyddiau
Ar ddiwedd yr ysgol sylfaenol, mae myfyrwyr yn cael graddau un (isel) i bump (uchel). Ystyrir bod
tri ac uwch yn 'ddigonol'. Mae angen i fyfyrwyr sy'n cyflawni'n is na gradd tri ar ddiwedd arholiad
ysgol sylfaenol sefyll arholiad yr ysgol, ond 'yn swyddogol nid oes cofnodion negyddol'. 56 Ni wneir
nodyn o gwbl ar y dystysgrif diwedd ysgol sylfaenol mai dim ond drwy arholiad ysgol y cyflawnodd
myfyriwr penodol ei radd tri.
Mae arholiad y Wladwriaeth (diwedd blwyddyn 12) yn cynhyrchu graddfa 100 pwynt. Mae
myfyrwyr yn cymryd yr arholiadau o ddifrif, ac yn ceisio cyflawni marciau uchel. Mae cyrsiau
prifysgol statws uchel (fel meddygaeth) yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr gyflawni'n agos at 100
ar arholiad y Wladwriaeth.
I'r rhan fwyaf o brifysgolion, sgoriau ar yr Arholiadau Gadael Ysgol Cenedlaethol yw sail y broses
ymgeisio er bod angen arholiadau maes pwnc ychwanegol ar rai ar gyfer rhaglenni astudio
penodol.
Yn gynyddol, mae prifysgolion yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr gymryd profion ychwanegol;
gall y rhain fod yn brofion pwnc, yn gyfresi 'dawn academaidd' cyffredinol, a hyd yn oed yn
gyfweliadau mynediad penodol.
System ar wahân yw profion iaith dramor (gan gynnwys Estoneg fel Iaith Dramor), a gall myfyrwyr
gyflawni B1, B2 ac ati a fesurir yn erbyn y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin (CEFR) ar
gyfer Ieithoedd. Gall myfyrwyr gyflawni'r lefelau hyn drwy wahanol ddarparwyr, gan gynnwys
cyfresi asesu iaith rhyngwladol.

56 Deallwn nad oes – yn dechnegol – gysyniad swyddogol o 'fethiant' ar yr arholiad diwedd ysgol sylfaenol, er bod tri ac
uwch yn cael eu hystyried yn 'ddigonol'.
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3.1.1.5. A yw'r system asesu wedi newid dros amser?
Nid yw'n syndod mai gydag annibyniaeth y digwyddodd y newid mawr cyntaf yn addysg Estonia,
a'r newid o gymdeithas gomiwnyddol i un ddemocrataidd. 57 Mae llawer o newidiadau yn system
asesu Estonia wedi'u diffinio gan y newid i ffwrdd o addysg Sofietaidd. Daeth addysg ôl-Sofietaidd
yn fwy safonol tua diwedd y 1990au, gydag arholiadau safonedig ar ddiwedd yr ysgol uwchradd o'r
enw 'arholiadau'r wladwriaeth'. Mae arddulliau asesu Gorllewin Ewrop yn dylanwadu’n drwm ar
arholiadau safonedig Estonia. 58
Bu diwygiadau amrywiol i'r cwricwlwm ers annibyniaeth: roedd cwricwlwm o'r 1990au yn rhoi
pwyslais ar ddatrys problemau, meddwl yn feirniadol a TG. 59 Cyflwynodd diwygiad ôl-2011 y
prosiect creadigol, a'r prosiect ymchwil – a grybwyllir uchod yn angenrheidiol ar gyfer graddio
sylfaenol ac ôl-orfodol, yn y drefn honno. 60 Yn fwy diweddar (ar ôl 2014) mae Strategaeth Dysgu
Gydol Oes 2020 wedi galw am asesiadau cenedlaethol newydd sy'n mynd i'r afael â
chymwyseddau allweddol a datrys problemau. 61
Adroddir bod Estonia wrthi’n datblygu system asesu ddiagnostig arloesol sy'n cael ei galluogi gan
dechnoleg, a fydd yn cyfeirio athrawon a myfyrwyr at y camau dysgu nesaf. Bydd y profion digidol
hyn hefyd yn mynd i'r afael â lluniadau 'modern' (h.y. nad ydynt yn seiliedig ar bynciau
traddodiadol), megis sgiliau digidol, a dawn ar gyfer dysgu. 62
3.1.1.6. Cynnal safonau
Mae'r Weinyddiaeth Addysg ac Ymchwil yn cynrychioli rôl y wladwriaeth yn system asesu Estonia.
Mae'r wladwriaeth yn dysgu pa mor dda y mae myfyrwyr wedi meistroli'r nodau addysgol a
osodwyd yn y cwricwlwm cenedlaethol.
Y prif bryderon ynghylch chwyddiant graddau posibl yw'r rhai a grybwyllir uchod ynghylch yr
arholiadau ysgol sylfaenol, a'r ffeithiau: a. nad oes unrhyw wiriad na chymedroli allanol, na chraffu
tebyg ar asesiadau athrawon, a b. (sy’n gysylltiedig yn ôl pob tebyg) y gall hyd yn oed myfyrwyr
sydd, i bob golwg, wedi methu'r arholiad a ysgrifennwyd yn ganolog gan lawer o bwyntiau basio
arholiad ysgol yn fuan wedyn.
Roedd ein hymatebydd yn poeni llai am chwyddiant posibl yn arholiad y wladwriaeth, gan fod
hwnnw'n cael ei weinyddu'n allanol (gyda rheolaethau llymach ar oruchwylio, ac ati). Fodd
bynnag, mae'n werth nodi hefyd fod prifysgolion (yn ôl ein hymatebydd) yn gweinyddu eu profion
eu hunain o wahanol fathau yn gynyddol. Gellid tybio eu bod yn gwneud hyn am eu bod yn teimlo
eu bod yn diwallu angen nad yw arholiad y wladwriaeth yn ei fodloni.

Cymharer y drafodaeth yn nhroednodyn 36 (tudalen .....7).
Saar, E. (2008). The Estonian educational system and the ISCED-97. Yn: Schneider, S. (Gol.). The International
Standard Classification of Education (ISCED-97). An evaluation of content and criterion validity for 15 European
countries (236−252). (Mannheim: Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung).
59 Y Ganolfan Genedlaethol ar Addysg a'r Economi (NCEE). (d.d.). Top performing countries: Estonia Estonia - NCEE.
60 ibid.
61 ibid.
62 Tire G. (2020). Educational Assessment in Estonia. Yn: Harju-Luukkainen H., McElvany N., Stang J. (Gol.)
Monitoring Student Achievement in the 21st Century. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38969-7_10.,
t. 126.
57
58
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3.1.1.7. Sicrhau ansawdd
Rydym wedi gweld uchod fod yr arholiadau gradd 12 yn cael eu gosod a'u marcio'n allanol (a bod
ganddynt o leiaf rywfaint o allanoldeb mewn goruchwylio), tra bod yr arholiadau gradd 9 yn cael eu
gosod yn allanol a’u marcio'n fewnol. Hefyd, nid yw'n ofynnol i athrawon gyflwyno deunyddiau i
safonwyr allanol. 63 Roedd hyn yn ofyniad o'r blaen, ond cafwyd ei wared pan ostyngwyd
cyllidebau.
3.1.1.8. Sut mae canfyddiadau am y ffordd y mae canlyniadau'n newid dros amser yn
rhyngweithio â hyder y cyhoedd ynddynt?
Gofynnodd arolwg PISA 2015 i fyfyrwyr pa mor fodlon oeddent â'u bywyd yn gyffredinol adeg yr
arolwg. Roedd graddfa’r ymatebion posibl yn amrywio o 1 i 10. Po uchaf y rhif, po fwyaf bodlon
oedd y myfyrwyr ar eu bywyd. Y sgôr gymedrig ar gyfer myfyrwyr Estonaidd oedd 7.6, sy'n dangos
lefel eithaf uchel o foddhad bywyd ymhlith myfyrwyr. Mae OECD wedi rhestru Estonia (ynghyd â'r
Ffindir, yr Iseldiroedd a'r Swistir) ymhlith y gwledydd sydd â pherfformiad myfyrwyr uchel a
boddhad bywyd uchel. 64
Fel gwrthbwynt i'r portread cyffredinol ffafriol o addysg Estonia, efallai y trown at erthygl Tucker. 65
Yn y darn (eithaf dadleuol) hwnnw, mae'r awdur yn dadlau – er bod safonau addysgol yn uchel –
fod yr addysgu'n eithaf traddodiadol, ac yn mentro peidio â chyflenwi’r sgiliau mwy integredig a
fynnir gan weithleoedd yr 21ain ganrif. Mae'r dull hwn, sy'n gysylltiedig â rhieni sy’n gofyn llawer a
chanddynt farn hen ffasiwn am addysg, a phrinder athrawon, yn her i'r cyflawniad sy’n uchel fel
arall yn system Estonia.
Roedd ein hymatebydd o'r farn bod y system arholiadau yn cael ei hystyried yn gadarnhaol yn
gyffredinol.
Credaf fod y system arholi yn cael ei hystyried yn system eithaf teg. Ie, ac mewn
gwirionedd mae cynnwys athrawon ac addysg athrawon yn cefnogi'r farn hon felly. Wrth
gwrs, bob gwanwyn pan fydd yr arholiadau wedi'u cynnal, mae rhai llythyrau beirniadol, neu
hefyd rai erthyglau yn y papur newydd ... yn bennaf ym mhapurau newydd athrawon, sy'n
dweud bod rhyw dasg nad oedd, mae'n debyg, wedi gweithio cystal neu felly... . Nid oes
gan yr awduron unrhyw wybodaeth am sut roedd y tasgau'n gweithredu, ond mae eu barn
fel hynny ...
Roedd ein cydweithiwr (swyddog o'r Weinyddiaeth) hefyd yn nodweddu ymateb nodweddiadol
arweinwyr ysgolion, pe canfyddid bod eu hysgolion wedi'u 'difrïo' gan ganlyniadau arholiadau.
... un ffynhonnell o feirniadaeth bob amser yw'r gwerthusiad allanol, [h.y. asesiad], 'beth yw
swyddogaeth y Weinyddiaeth Addysg?'. Felly maent yn cael y canlyniadau gennym, a
phan fyddwn yn sylwi weithiau fod angen rhywfaint o newid ar rai ysgolion yn eu proses
astudio. Felly ym, mae arweinwyr ysgolion yn enwedig ... bron bob amser yn edrych yn
ofalus iawn ar ganlyniadau'r arholiadau ac mae gan bob un ohonynt hefyd fath o leitmotif.
Hynny yw, ‘gadewch inni ymddiried yn yr athrawon a'r ysgolion os gwelwch yn dda. Pam

Gweler yr adran 3.1.1.3 (tudalen 16).
Tire G. (2020) Educational Assessment in Estonia. Yn: Harju-Luukkainen H., McElvany N., Stang J. (Gol.) Monitoring
Student Achievement in the 21st Century. Springer, Cham.
65 Tucker, M. (2015). Estonia: unsung heroine of the Baltic, but … Tucker's Lens: Estonia: Unsung Heroine of the Baltic,
But… - NCEE.
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mae'n rhaid i ni gael rhai arholiadau allanol?' Ac yn bennaf, dyma'r math o ddull a
fabwysiadwyd gan arweinwyr yr ysgolion uwchradd.
Fodd bynnag, pan gynigiodd y llywodraeth ddileu arholiadau, cafwyd rhywfaint o gefnogaeth gan
leoedd annisgwyl.
Ymatebydd o Estonia: Ceisiodd ein Gweinidog Addysg diwethaf ddiddymu’r fformat
arholiadau ar ddiwedd ysgolion sylfaenol, ac yn eu lle cael rhyw fath o brofion ... edrychwch
ie, profion. Ac yn sydyn, roedd yr holl athrawon ac arweinwyr ysgolion a hefyd sefydliadau
myfyrwyr sy'n dweud yn gyffredin, 'o, nid yw'r profion hyn cystal. Ac mae profion yn cael
effaith wael ar y broses addysgu graidd'. Yn sydyn, roeddent yn cefnogi'r syniad bod yn
rhaid cadw arholiadau i fynd.
Cyfwelydd: Ym, pam, am eu bod yn ffafrio arholiadau'r wladwriaeth?
Ymatebydd o Estonia: ie, fe'i hystyriwyd yn ddigwyddiad a thraddodiad pwysig penodol ar
ddiwedd yr ysgol sylfaenol. Fe'i hystyriwyd yn offeryn sy'n rhoi adborth pwysig i athrawon
ac ysgolfeistri, ac yn y blaen ac yn sydyn roedd cynifer o resymau dros gadw arholiadau.
Roedd ein cydweithiwr o'r farn bod angen gwybodaeth fwy trylwyr ar Weinyddiaeth Estonia am
berfformiad disgyblion drwy gydol yr addysg. Hoffai gael gwybodaeth fanylach ar wahanol
gyfnodau (e.e. blwyddyn tri, pump, saith, ac ati), nid dim ond gwybodaeth 'untro' fel y darperir ar
hyn o bryd gan yr arholiad diwedd ysgol sylfaenol. Ei nod o ran eisiau gwybodaeth o'r fath oedd
monitro'r system, ac nid canolbwyntio ar gyflawniad neu fethiant disgyblion penodol.
Mae gan Estonia dreialon e-asesu amrywiol ar y gweill mewn ysgolion. Fel arfer, mae'r rhain ar
gyfer asesiadau lle mae llai yn y fantol na'r arholiadau a ystyrir yma. Mae hyn naill ai'n is i lawr yr
ysgol (na blynyddoedd naw neu 12), a / neu asesiadau sy'n wirfoddol i ysgolion.
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3.1.2.

Queensland

3.1.2.1. Ynglŷn â'r awdurdodaeth
Mae Awstralia yn cynnwys chwe thalaith a thair tiriogaeth. 66 Queensland yw'r ail dalaith fwyaf yn
seiliedig ar ehangdir a'r drydedd dalaith fwyaf yn seiliedig ar y boblogaeth. Amcangyfrifwyd bod y
boblogaeth breswyl ar ddiwedd 2020 dros bum miliwn o bobl. 67 Fe'i rhannwyd yn 78 o ardaloedd
llywodraeth leol.
Mae ysgolion Queensland yn darparu addysg ar draws tri chyfnod allweddol:
•
•

•

Ysgol Feithrin (Kindergarten)
Cyfnod Paratoi i Flwyddyn 10 (fel arfer, 16 oed), sy'n canolbwyntio ar 8 maes dysgu: Yr
wyth maes dysgu (Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, y Dyniaethau a Gwyddorau
Cymdeithasol, Iechyd ac Addysg Gorfforol, Technolegau, y Celfyddydau ac Ieithoedd)
Blynyddoedd 11 a 12 (h.y.17-18). Ym Mlynyddoedd 11 a 12, mae'n ofynnol i ysgolion
Queensland ddewis y cwricwlwm i'w weithredu o amrywiaeth o opsiynau pwnc sydd ar gael
drwy Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Queensland (QCAA). Mae uwch feysydd llafur QCAA
yn adeiladu ar ddisgwyliadau Cwricwlwm y Cyfnod Paratoi i Flwyddyn 10 Awstralia. Caiff y
meysydd llafur eu grwpio yn 8 maes dysgu Cwricwlwm Awstralia i amlygu’r parhad hwn.
Mae meysydd llafur uwch yn ddatblygiadol ac yn cael eu cwblhau'n gyffredinol dros ddwy
flynedd gydag Unedau 1 a 2 (Blwyddyn 11) yn cael eu hastudio cyn Unedau 3 a 4
(Blwyddyn 12).

Mae fframwaith cwricwlwm, asesu ac adrodd P-12 (CARF P-12) yn pennu'r cwricwlwm, ar gyfer
ysgolion y wladwriaeth o'r Cyfnod Paratoi i Flwyddyn 12. 68 Mae ymrwymiad cryf i gynaliadwyedd
fel y'i gwelir yn eu datganiad gweledigaeth:
"Mae ein gweledigaeth ar gyfer cynaliadwyedd mewn ysgolion yn seiliedig ar yr hyn y
cytunwyd arno ar gyfer Degawd Addysg y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu
Cynaliadwy: 'byd lle mae pawb yn cael y cyfle i elwa ar addysg o safon a dysgu'r
gwerthoedd, yr ymddygiad a'r ffyrdd o fyw sydd eu hangen ar gyfer dyfodol cynaliadwy ac
ar gyfer trawsnewid cymdeithasol cadarnhaol.' Diffinnir cynaliadwyedd fel 'diwallu
anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion
eu hunain', neu, yn syml, 'digon i bawb am byth'." 69
3.1.2.2. Queensland: Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Darperir addysg ysgol yn Queensland ar draws tri phrif sector: ysgolion y llywodraeth, ysgolion
Catholig ac ysgolion annibynnol. Mae tua 1,725 o ysgolion y wladwriaeth, a 278 ohonynt yn
ysgolion uwchradd penodedig (blynyddoedd 7-12), a 272 arall yn ysgolion cynradd ac uwchradd
cyfunol (ES, 2018, t. 182). Mae'r Adran Addysg yn rheoli ysgolion sy'n cael eu rhedeg gan y
wladwriaeth. Dyrannir swmp y cyllid ar gyfer yr ysgolion hyn gan lywodraeth Awstralia.

Llywodraeth Awstralia (2001). Area of Australia – States and Territories. https://www.ga.gov.au/scientifictopics/national-location-information/dimensions/area-of-australia-states-and-territories
67 Llywodraeth Queensland (2020). Queensland population counter
https://www.qgso.qld.gov.au/statistics/theme/population/population-estimates/state-territories/qld-population-counter
68 Llywodraeth Queensland (2021). Stages of schooling. https://education.qld.gov.au/curriculum/stages-of-schooling
69 Llywodraeth Queensland (d.d.) Statement on sustainability for all Queensland Schools “enough for all forever”
https://education.qld.gov.au/curriculums/Documents/sustainability-all-schools.pdf
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Mae'r dull asesu ar gyfer uwch fyfyrwyr yn Queensland (h.y. Myfyrwyr tua 18 oed yn cwblhau ysgol
uwchradd ac yn ceisio mynediad trydyddol) yn destun newidiadau sylweddol ar hyn o bryd. Tan
2019, efallai y buasai wedi’i ddisgrifio'n rhesymol fel "system o asesu yn yr ysgol a gymedrolir yn
allanol". (ES, 2018, t.183) Hyd yn oed bryd hynny, roedd gwahaniaeth clir rhwng dau wahanol
ddiben asesu o'r fath: sef ardystio cyrhaeddiad a dewis ar gyfer dilyniant, yn enwedig ar gyfer
addysg uwch.
Er mwyn deall y newidiadau, hwyrach ei bod yn ddefnyddiol amlinellu'r system a oedd mewn grym
tan 2019. Cydnabuwyd cyrhaeddiad drwy astudio amrywiaeth o gyrsiau, gan gynnwys rhai
cyffredinol, cymhwysol a galwedigaethol. Byddai cyrhaeddiad yn cael ei raddio o A i E, yn deillio o
gyfuniad o asesiadau yn yr ysgol a rhai allanol. Roedd y technegau asesu hyn yn cynnwys:
prosiect, ymchwiliad, ymateb estynedig, perfformiad, cynnyrch ac arholiad. Byddai Tystysgrif
Addysg Queensland (QCE) - wedi’i chymryd fel arfer ar ddiwedd blwyddyn 12 - yn cael ei dyfarnu i
ddysgwyr a oedd wedi ennill gradd C neu'n well mewn pum pwnc cyffredinol neu bedwar pwnc
cyffredinol ynghyd ag un pwnc cymhwysol neu un pwnc galwedigaethol, gan gynnwys un o nifer o
gyrsiau Saesneg ond, a hynny’n peri syndod efallai, nid mathemateg.
Fodd bynnag, nid y QCE ynddo'i hun oedd y prif ddull dethol i addysg uwch: hwnnw, yn hytrach,
oedd y Safle Cyffredinol neu’r OP. Byddai’r OP yn cael ei bennu drwy raddio pum canlyniad
gorau dysgwr (gan gynnwys Saesneg o hyd ond nid mathemateg fel gofyniad) gan ddefnyddio
canlyniadau ym Mhrawf Sgiliau Craidd Queensland (QCS), sef prawf graddio cyffredin. Defnyddid
y QCS ar gyfer dau gam i gael yr OP terfynol. Yn gyntaf, byddai perfformiad y dysgwyr yn cael ei
ddefnyddio i raddio canlyniadau ar draws pynciau o fewn ysgol i neilltuo dangosydd cyflawniad
cyffredinol (OAI) yn yr ysgol i bob dysgwr. Yna defnyddiwyd perfformiad yr ysgol yn y QCS i raddio
dangosyddion OAI o wahanol ysgolion i sicrhau eu bod yn gymaradwy ledled y dalaith. Ar ôl
cydredeg y dangosyddion OAI felly, byddai dysgwyr yn cael eu OP: 25 o fandiau (nad ydynt yn
gyfartal), ac 1 oedd yr uchaf. Byddai hwn yn cael ei ddefnyddio wedyn i ddewis ar gyfer AU. Yn
anochel, mae gwahanol SAU a gwahanol gyrsiau o fewn SAU yn gosod eu gofynion ychwanegol
eu hunain, o ran mynnu naill ai bod pynciau penodol wedi’u hastudio yn rhan o'r QCE, neu
berfformiad ar lefel benodol mewn pynciau penodol.
Ar gyfer y garfan yn dechrau’r 11eg radd yn 2019 ac felly'n graddio o’r ysgol uwchradd yn 2020,
roedd newidiadau sylweddol mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, newidiwyd y cwricwlwm ei hun, gan
fynnu rhaglen hyfforddi i athrawon. Yn anochel efallai, roedd rhywfaint o anfodlonrwydd ymhlith
athrawon a dysgwyr wrth ymdopi â'r gofynion newydd a gwthio'n ôl gan y QCAA a oedd yn rheoli'r
broses. 7071
Roedd yr ail newid sylweddol yn natur yr asesiad ar gyfer y QCE, gyda newid i fwy o reolaeth
allanol. O hyn ymlaen, asesir pob pwnc cyffredinol ar bedwar achlysur gwahanol, gyda'r
pedwerydd yn cael ei osod a'i farcio'n allanol gan y QCAA. Mae'r asesiad hwn yn cario gwahanol
bwysiadau mewn gwahanol bynciau, yn amrywio o 25 i 50 y cant. Papurau arholiad a chynlluniau
marcio confensiynol yw'r asesiadau allanol mewn Saesneg a mathemateg. Mae'r tri asesiad arall i
gyd wedi'u gosod gan athrawon a'u marcio gan athrawon, ond mae'n rhaid i bob un ohonynt gael

ABC news (2019). Queensland ATAR system forcing students to drop subjects, jeopardising university placement,
teachers union warns - ABC News
71 Mewn gwirionedd, mae'n ymddangos mai myfyrwyr yn y flwyddyn ysgol honno oedd y genhedlaeth nodweddiadol a
fu’n destun arbrawf, ar ôl bod y cyntaf i brofi newidiadau i'r system a'r trafferthion torri dannedd a oedd bron yn anochel
drwy gydol eu gyrfa. Ac yna tarodd Covid eu blwyddyn grynodol olaf.
70
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ei gymeradwyo ymlaen llaw gan y QCAA. 72 Gellid tybio mai bwriad yr asesiad a osodir yn allanol a
chymeradwyo eraill ymlaen llaw yw cael effaith safoni ar y canlyniadau cyffredinol, ond nid yw
perfformiad yn yr elfen a asesir yn allanol yn cael unrhyw effaith ar berfformiad yn y rhai a asesir
yn fewnol. Dadansoddir marciau ar yr unedau a asesir yn fewnol (gan ddefnyddio math o
ddadansoddiad ystadegol a elwir yn ddadansoddiad Rasch, sy'n anelu at gynhyrchu canlyniadau
sy'n ddi-sampl) i'w rhoi ar raddfa sengl ac mae perfformiad o'r uned a asesir yn allanol yn cael ei
osod ar yr un raddfa, wedi'i hangori gan y raddfa fewnol. Mae’r honiad yng nghanllaw'r QCAA i
gyfrifo canlyniadau mewn pynciau cyffredinol "Nid yw'r marciau ar gyfer asesu mewnol mewn pwnc
yn cael eu heffeithio gan y marciau ar yr asesiad allanol. Yn syml, cânt eu hadio at ei gilydd i roi
canlyniad allan o 100" felly'n dechnegol wir, ond nid yn yr ystyr a fydd yn cael ei deall yn
gyffredinol. Oni bai bod dinasyddion Queensland yn anarferol o hyddysg mewn mathemateg,
gallai hyn arwain at broblemau gyda chanfyddiadau'r cyhoedd o'r system yn y dyfodol. 73
Mae dau newid sylweddol arall i system asesu Queensland, er bod sail y QCE yn parhau: pasio
mewn pum pwnc cyffredinol o leiaf (neu bedwar ynghyd ag un pwnc galwedigaethol/cymhwysol).
Yn gyntaf, mae'r QCS a'r OP wedi mynd. Am fod mwy o reolaeth dros ganlyniadau pwnc a
gynhyrchir drwy gymeradwyo asesiad mewnol ymlaen llaw ac oherwydd yr asesiad allanol
cyffredin, mae llai o angen am offeryn cymedroli allanol ar gyfer canlyniadau pwnc, boed o fewn yr
ysgol neu rhwng ysgolion.
Mae'r angen yn parhau i gyfieithu perfformiad dysgwyr mewn ystod o bynciau ac yma mae'r OP
wedi'i ddisodli gan Safle Derbyn Trydyddol Awstralia (ATAR) sef system ar draws Awstralia, gan
unioni Queensland â gweddill y wlad. Fel yn achos cyfrifo sgoriau pwnc, mae'r dasg o alinio
perfformiadau ar draws pynciau yn dibynnu ar ddadansoddiad ailadroddol cymhleth. Yn ei hanfod,
mae'r ATAR yn defnyddio'r pum canlyniad lefel pwnc gorau ar gyfer pob ymgeisydd i osod dysgwyr
ar raddfa ganradd 2000 pwynt (0-99.95 mewn cynyddrannau 0.05). 74 Yn bwysig, mae’r sgoriau hyn
yn cyfeirio at garfan (hynny yw, maent yn cynrychioli'r drefn safle ar gyfer dysgwyr y flwyddyn
honno) ac, o leiaf ym mhen uchaf y raddfa, mae pob band yr un maint. Yma hefyd, efallai y bydd
problemau o ran canfyddiad y cyhoedd yn y dyfodol. Yn sicr, nid oedd adrodd am ganlyniadau'r
flwyddyn gyntaf fel petai’n deall bod nifer yr ymgeiswyr yn y band uchaf (30) yn lluniad o’r system
nid yn adlewyrchiad o berfformiad yn erbyn set allanol o safonau. O ganlyniad, os bydd cynnydd
yng nghyfran y dysgwyr sy'n cyflawni eu QCE, efallai y bydd siom gyhoeddus na fydd unrhyw
welliant cyfatebol yn y niferoedd yn y band(iau) uchaf.
I'r gwrthwyneb, oherwydd bod y berthynas rhwng canlyniadau yn y QCE ac OP eisoes yn eithaf
anhryloyw, mae'n ddigon posibl y bydd hyn yn llawer llai o broblem. At hynny, y ffaith bod nifer y
dysgwyr ym mhob band yn dibynnu ar faint y garfan yn unig, o leiaf ni fydd problem gyda
chwyddiant graddau canfyddedig.
Un nodwedd bwysig ar gyfrifo'r ATAR yw sut y defnyddir canlyniadau mewn pynciau cymhwysol
neu alwedigaethol. Yn rhannol, mae hyn yn ffrwyth y ffordd y caiff canlyniadau o'r fath eu hadrodd

Mae enghreifftiau ar wefan QCAA, ac mae rhywun yn amau y bydd arfer yn Queensland yn adlewyrchu’r arfer yn y DU
lle mae ysgolion yn gwneud defnydd helaeth o enghreifftiau o'r fath.
73 Yn ôl Llywodraeth Queensland, "Nid gweithgaredd terfyn mo asesu. Cyflawnir aliniad pan fydd athrawon yn mynd ati i
gynllunio asesiadau ar yr un pryd ag y maent yn cynllunio ar gyfer addysgu a dysgu." Dywed Llywodraeth Queensland
mai dyma yw egwyddorion ei system asesu: Cyflin, Cyfiawn, yn Seiliedig ar Dystiolaeth, Parhaus, Tryloyw ac
Addysgiadol. Mae'n bosibl bod ceisio aliniad a thegwch yn dominyddu egwyddorion bod yn dryloyw ac addysgiadol.
74 Mae rhai cyfyngiadau ar yr hyn y gellir neu na ellir ei gynnwys ymhlith y pum canlyniad hyn. Am restr lawn o
gyfuniadau gwaharddedig a chyfuniadau a ganiateir gweler ATAR_An_overview.pdf (qtac.edu.au)
72
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(o reidrwydd i raddau). Adroddir ar ganlyniadau mewn pynciau cyffredinol ar raddfa raddau (A-E)
ond hefyd gradd rifol 1-100. Dim ond ar y raddfa A-E yr adroddir pynciau cymhwysol, ac adroddir
am bynciau galwedigaethol o ran cwblhau neu beidio â chwblhau. Mae'r raddfa 1-100 fân yn
caniatáu i'r fathemateg gymhleth bennu’r drefn safle derfynol o fewn pwnc ac yn yr ATAR terfynol.
Nid yw'r raddfa A-E a’r raddfa ‘cwblhawyd/ni chwblhawyd’, sy’n llawer llai cywrain, yn caniatáu
dadansoddiad o'r fath felly mae’n rhaid gosod ymlaen llaw'r ffordd y mae llwyddiant mewn cyrsiau
o'r fath yn cyfrif tuag at ATAR dysgwr unigol. Hynny yw, mae gradd A ar bwnc galwedigaethol
penodol yn cael ei thrin fel un sy'n rhoi sgôr benodol i'r dysgwr gyfrannu at y safle ATAR
cyffredinol. Gall hyn, ymhen amser, arwain at deimlad bod y cyrsiau hyn yn cael eu tanbrisio –
neu, yn wir, eu gorbrisio – yn y dangosydd allweddol hwn.
3.1.2.3. Queensland: Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
Bu rhywfaint o ailfeddwl ar lefel yr ymreolaeth o fewn y system mewn dwy ffordd allweddol. Yn
gyntaf, mae cynnwys cyfran sylweddol o'r credyd ar gyfer pob pwnc (mewn pynciau mathemateg a
gwyddoniaeth, mae hwn yn 50 y cant) yn digwydd o ganlyniad i asesiad sy’n cael ei osod a’i
farcio’n allanol ar draws y dalaith. Yn bwysig, fodd bynnag, er bod yr asesiad hwn yn cyfrannu at y
canlyniad cyffredinol, nid yw'n cael ei ddefnyddio fel offeryn cymedroli ar gyfer gweddill yr asesiad.
(Er na ddefnyddiwyd prawf QCS yn uniongyrchol i gymedroli'r asesiadau sy'n deillio o athrawon,
fe'i defnyddiwyd ar ddau gyfnod i unioni canlyniadau). Yr ail newid yw'r gofyniad bod yn rhaid i'r
QCAA gymeradwyo ymlaen llaw bob un o'r tair uned asesu sy’n cael ei gosod a’i marcio’n fewnol
ar gyfer pob pwnc cyffredinol.
Serch hynny, mae gan athrawon rôl bwysig yng nghanlyniadau eu dysgwyr. Yn gyntaf, wrth gwrs,
mae ganddynt rôl yn yr union faes llafur a addysgir, o leiaf mewn llawer o bynciau, er bod
mathemateg a’r pynciau gwyddoniaeth yn tueddu i fod yn fwy rhagnodol. Mae hyn yn mynd y tu
hwnt i'r dewis o destunau a astudir oherwydd, ar gyfer llawer o bynciau, mae nifer o wahanol
gyrsiau sy'n gallu cyfrif tuag at y QCE, er mai dim ond un cwrs felly o faes pwnc sy'n cael ei
gyfrif. 75 Ym mhwnc Saesneg, er enghraifft, mae Saesneg, Saesneg ac Estyniad Llenyddiaeth,
Saesneg fel Iaith Ychwanegol, Saesneg Hanfodol, Llythrennedd a Llenyddiaeth i gyd ar gael.
Mewn mathemateg, mae'r dewis rhwng Mathemateg Hanfodol, Mathemateg Gyffredinol, Dulliau
Mathemategol, Rhifedd a Mathemateg Arbenigol.
Yr ail rôl allweddol y mae athrawon yn ei chwarae yw gosod a marcio eu hofferynnau asesu
mewnol eu hunain. Mae hyn yn amlwg yn rhesymol o ystyried bod angen i'r asesiadau hyn gael
eu teilwra i'r union gynnwys a addysgir. Mae'r asesiadau hyn bellach yn destun cymeradwyaeth
ymlaen llaw yn ganolog gan y QCAA ac ar gyfer pynciau cyffredinol ceir asesiad wedi'i osod a'i
farcio'n ganolog; gellir ystyried bod y ddau ohonynt yn lleihau lefel yr ymreolaeth i'r athrawon, ond
y pwynt allweddol yma yw bod canlyniadau'r asesiadau'n cael eu derbyn a'u defnyddio'n
uniongyrchol wrth benderfynu, nid yn unig canlyniad QCE dysgwr, ond ei safle o fewn ATAR.
Mae rôl athrawon wrth asesu pynciau cymhwysol a galwedigaethol hyd yn oed yn fwy. Mae'r
sefyllfa ar gyfer Saesneg Hanfodol a Mathemateg Hanfodol yn debyg i'r sefyllfa mewn pynciau
cyffredinol, gyda thri asesiad yn cael eu datblygu a'u marcio gan yr athrawon a'r pedwerydd yn

Yn ddiddorol, nid yw'r un rheolau'n berthnasol i gyfrifo'r ATAR, sy'n defnyddio'r pum canlyniad gorau, a allai gynnwys
canlyniad yn un o'r pynciau Saesneg perthnasol neu beidio. Hefyd, wrth gwrs, gall SAU osod gofynion penodol ar
ddarpar ymgeiswyr a allai gyfyngu ar ryddid dewis.
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cael ei ddatblygu gan QCAA ond y tro hwn wedi'i farcio gan yr athrawon. Ar gyfer cyrsiau eraill,
caiff y pedwar asesiad eu datblygu a'u marcio'n fewnol. 76
Yn y system QCE newydd, rhaid i offerynnau asesu mewnol crynodol ar gyfer pob pwnc
Cyffredinol a Chyffredinol (Estyniad) a Saesneg Hanfodol a Mathemateg Hanfodol gael eu
cymeradwyo gan QCAA cyn iddynt gael eu gweinyddu gyda myfyrwyr.
Mae pob ysgol yn datblygu ac yn cyflwyno tri offeryn asesu mewnol crynodol i QCAA i'w
cymeradwyo. Datblygir offerynnau asesu yn y templedi asesu a ddarperir yn y cais am
gymeradwyaeth, a roddir ym Mhorth QCAA. Mae'r QCAA yn darparu offer sicrhau ansawdd
penodol i'r offeryn i helpu ysgolion i wirio eu hasesiad cyn iddynt ei gyflwyno i'w gymeradwyo. 77
Mae QCAA yn cefnogi ysgolion yn parhau arferion cydweithio cyfredol i ddatblygu asesu drwy
gymunedau ymarfer, gan sicrhau bod yr offerynnau a gyflwynir ar gyfer cymeradwyaeth ac a
weinyddir i fyfyrwyr wedi'u datblygu gan athrawon yn yr ysgol.
Gyda chymorth adnoddau QCAA, bydd gan ysgolion ddealltwriaeth gyffredin o'r offerynnau
crynodol y mae angen eu datblygu. Dylid datblygu'r rhain ar gyfer cyd-destun lleol yr ysgol, ac
ystyried arbenigedd athrawon, yr adnoddau sydd ar gael a diddordeb myfyrwyr. 78, 79
3.1.2.4. Queensland: Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd
Fel y nodwyd eisoes, i bob pwrpas, mae dwy ffordd wahanol o farcio’r astudiaethau uwchradd a
gwblheir gan ddysgwyr. Y cyntaf o'r rhain yw Tystysgrif Addysg Queensland, sy'n tystio'n bennaf
fod dysgwr wedi cyflawni lefel foddhaol o gyrhaeddiad. Mae'n gofyn pasio pum pwnc o leiaf,
gydag o leiaf bedwar yn bynciau cyffredinol, yn amodol ar reolau cyfuniad penodol. Mae caffael y
QCE yn amod angenrheidiol, ond nid digonol o bell ffordd, o gael at AU. Y rheswm am hyn yw bod
y pum canlyniad gorau (unwaith eto gyda phedwar o leiaf yn gyrsiau cyffredinol ac yn destun
rheolau cyfuniad penodol) yn cael eu defnyddio i gyfrifo'r ATAR sy'n darparu'r prif ddull o
gymhwyso ar gyfer AU.
3.1.2.5. Queensland: A yw'r system asesu wedi newid dros amser? Beth yw'r dylanwadau
ar newid? A oes cynlluniau i newid y system asesu yn y dyfodol ac, os felly, pam?
Mae'r system asesu yn Queensland yn y flwyddyn gyntaf o gwblhau newidiadau mawr. Prif
sbardun y rhain fu'r newid o ddefnyddio OP sy'n benodol i Queensland, a oedd ar waith ers 1992,
i'r ATAR Awstralia cyfan. Mewn adroddiad a ryddhawyd yn 2014, canfu Cyngor Ymchwil Addysgol
Awstralia (ACER) na fyddai’r trefniadau presennol yn gynaliadwy yn y tymor hir, er eu bod wedi
gwasanaethu myfyrwyr Queensland yn dda ac yn parhau'n deg ac yn ddibynadwy. Argymhellodd
ACER newidiadau i sicrhau mwy o drylwyredd a symlrwydd. Ar yr un pryd, roedd SAU yn
Queensland yn cefnogi bod yr ATAR yn cymryd lle'r OP.

Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Queensland (2021). Common internal assessment.
https://www.qcaa.qld.edu.au/senior/assessment/internal-assessment/common-internal-assessment
76

Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Queensland (2021). Endorsement | Queensland Curriculum and Assessment
Authority (qcaa.qld.edu.au)
78 Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Queensland (2021). https://www.qcaa.qld.edu.au/senior/assessment/internalassessment
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Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Queensland (2018). https://www.qcaa.qld.edu.au/about/k-12-policies/studentassessment/understanding-assessment/principles-quality-assessment
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Roedd symud i ATAR yn brif fecanwaith ar gyfer mynediad i AU yn golygu bod angen sicrhau
aliniad â safonau ledled Awstralia, ac felly'n sbarduno'r newidiadau eraill. Mae ATAR yn dibynnu
ar safonau cyson rhwng ysgolion o fewn pwnc ynghyd â mecanwaith ar gyfer alinio safonau ar
draws pynciau. Mae Queensland wedi achosi hyn yn y newidiadau a wnaed i'r drefn asesu. Yn
hytrach na defnyddio'r QST i adolygu a chymedroli canlyniadau'r asesiadau ysgol, y cam oedd
rheoli'r asesiadau ysgol eu hunain. Felly, mae 25-50 y cant o'r canlyniad terfynol yn deillio o
brofion wedi'u gosod a'u marcio'n allanol. At hynny, er bod gweddill yr asesiadau'n cael eu gosod
a'u marcio gan yr athrawon, mae ansawdd pob asesiad a'i brotocolau marcio yn cael ei sicrhau'n
ganolog.
3.1.2.6. Queensland: Cynnal safonau
O ystyried bod y cwricwlwm wedi'i ddiwygio'n sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac
mai 2020 yw blwyddyn gyntaf defnyddio'r ATAR, mae'n ymwneud mwy â gosod na chynnal
safonau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae'n bwysig sefydlu'r mecanweithiau ar gyfer cynnal y
safonau hynny o'r cychwyn cyntaf.
Mae gan Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Queensland (QCAA) rôl hollbwysig yn y ddwy broses
hyn. Hwn yw’r awdurdod statudol sy'n gyfrifol am ddatblygu ac adolygu meysydd llafur ar draws
addysg ysgol gyfan, ar gyfer rheoli prosesau profi ac asesu cysylltiedig fel y'u sefydlwyd yn Neddf
Addysg [QCAA] 2014. Y QCAA yw'r corff sy'n ardystio bod myfyrwyr wedi cwblhau Blwyddyn 12
gyda Thystysgrif Addysg Queensland (QCE) ac mae'n gyfrifol am warantu dilysrwydd a
dibynadwyedd y canlyniadau sy'n cyfrannu at yr ATAR, er bod hynny ei hun yn cael ei bennu gan
Ganolfan Derbyniadau Trydyddol Queensland (QTAC). Mae'r corff hwn yn gwmni cyhoeddus sydd
wedi'i sefydlu ers dros 40 mlynedd, wedi'i gynllunio i ddod â'r gwahanol systemau derbyn trydyddol
at ei gilydd mewn siop un stop i ymgeiswyr AU.
O ran y QCE, mae gosod a chynnal safonau yn dibynnu ar nifer o elfennau allweddol, a'r rhan
fwyaf ohonynt yn dibynnu ar QCAA. Yn gyntaf, mae'r sefydliad yn gyfrifol am ddatblygu a marcio
cyfran sylweddol o'r asesiad sy'n cyfrannu at ganlyniadau ym mhob pwnc. A nifer fawr o ddysgwyr
yn sefyll yr asesiadau hyn, mae llawer o brosesau meintiol ac ansoddol ar gael wrth gyrraedd
safonau y cytunwyd arnynt ac wrth eu cynnal neu eu monitro. Mae’r QCAA hefyd wedi ymgymryd
â rôl flaenllaw wrth gymeradwyo’r rhannau a asesir yn fewnol o bob arholiad pwnc, gan ganiatáu
lefel gyson o alw, a hyd yn oed caniatáu ar gyfer amodau lleol. Mae rhaglen hyfforddi helaeth
hefyd ar gyfer athrawon o ran datblygu asesiadau a phrotocolau marcio a chymhwyso'r protocolau
hynny'n gyson.
O ran yr ATAR, mae'r mater yn amherthnasol. Mae'r system yn dibynnu ar safonau cyson mewn
ysgolion, ond y tu hwnt i hynny mae'n dibynnu dim ond ar ba mor dda y mae'r tybiaethau y tu ôl i'r
cyfartalu rhyng-bwnc yn dal. Y tu hwnt i hynny, mae ATAR yn cyfeirio at garfan a threfn safle:
mae'n sefyll neu'n syrthio ar sail cywirdeb y drefn safle honno. Wrth gwrs, un o gyfyngiadau'r dull
yw nad oes trosglwyddiad uniongyrchol o ystyr ar draws blynyddoedd: mae rhywun sydd yn y safle
uchaf yn y safle uchaf ar gyfer y flwyddyn honno. Rhesymol yw tybio y byddai’n agos at y safle
uchaf yn y blynyddoedd blaenorol, ond nid yw hyn yn amod angenrheidiol. Yn ddiddorol, gellid
dadlau bod hyn ymhlith cryfderau'r dull mewn blynyddoedd fel hyn, pan allai Covid-19 fod wedi
cael effaith sylweddol ar gyrhaeddiad yn y garfan.
3.1.2.7. Queensland: Sicrhau ansawdd
Mae nifer o wahanol haenau i sicrhau ansawdd yn system Queensland ar gyfer asesu'r rhai sy'n
gadael yr ysgol uwchradd. Mae nifer o'r rhain eisoes wedi'u trafod. Mae rôl ganolog QCAA wrth
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ddatblygu a marcio rhai o'r asesiadau ac wrth gymeradwyo gweddill asesiadau o'r fath yn amlwg
yn ganolog i hyn.
Mae'n bwysig nad yw'r asesiad sy’n cael ei osod a’i farcio’n allanol yn cael ei ddefnyddio ynddo’i
hun fel offeryn cymedroli. Yn hytrach, mae'n rhoi sicrwydd bod pob dysgwr mewn pwnc yn y
dalaith wedi cael ei asesu ag offeryn o briodweddau seicometrig ac ansawdd hysbys. Ar yr un
pryd, mae'r ffaith bod yr holl gydrannau asesu eraill yn cael eu hadolygu a'u cymeradwyo'n
ganolog yn darparu lefel sylweddol o sicrwydd ansawdd.
Mewn rhai ffyrdd, mae'r trosglwyddiad o'r OP i'r ATAR yn fath ymhlyg o sicrhau ansawdd. Mae
hon yn system ledled Awstralia o adrodd am gyflawniad ymhlith ymgeiswyr AU ac felly mae'n
hanfodol bod canlyniadau o bob talaith yn cael eu derbyn fel rhai dilys a dibynadwy.
Ond mae lefelau ehangach, eraill yn perthyn i sicrhau ansawdd. Mae Queensland, ynghyd â
gweddill Awstralia, yn cymryd rhan yn yr asesiadau rhyngwladol amrywiol fel PISA, TIMMS ac ati.
Mae'r rhain yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am safonau cyrhaeddiad yn Awstralia o'i gymharu
â gwledydd eraill, ac o fewn Queensland o'i gymharu â thaleithiau neu diriogaethau eraill.
Ceir mecanwaith sicrhau ansawdd pellach yn Awstralia. Mae pob myfyriwr yn Awstralia yn cymryd
asesiadau mewn llythrennedd a rhifedd ym Mlynyddoedd 3, 5, 7 a 9 (sy'n cyfateb i Flynyddoedd 4,
6, 8 a 10 yng Nghymru a Lloegr). Y Rhaglen Asesu Genedlaethol – Llythrennedd a Rhifedd
(NAPLAN) yw'r unig brawf cenedlaethol carfan lawn a gymerir gan fyfyrwyr, ac felly mae'n darparu
data y gellir ei gymharu'n genedlaethol am gyrhaeddiad llythrennedd a rhifedd ledled y wlad. Yn
flaenorol, cynhaliwyd yr asesiadau hyn ar bapur, ond cyflwynwyd profion ar-lein cyntaf NAPLAN yn
llwyddiannus mewn ysgolion ym mis Mai 2018 gyda'r gobaith y bydd pob ysgol yn cymryd
NAPLAN ar-lein erbyn 2022. 80, 81
Mae NAPLAN yn cyhoeddi adroddiadau cynhwysfawr ar ganlyniadau'r profion, gan ddadansoddi
canlyniadau yn ôl rhyw, talaith, math o ganolfan, cefndir ac ati. Yn ddiddorol, mae canlyniadau yn
ôl talaith fel petaent yn cydberthyn yn gryf â'r pellenigrwydd/lefel o drefoli ac, yn gyfatebol, cyfran y
myfyrwyr brodorol. Mae Queensland yn ardal gymharol anghysbell ac mae'r canlyniadau'n is nag
ar gyfer y taleithiau trefol fel ACT neu NSW.
3.1.2.8. Queensland: Sut mae canfyddiadau am y ffordd y mae canlyniadau'n newid dros
amser yn rhyngweithio â hyder y cyhoedd ynddynt?
Mae'r system newydd wedi’i chyflwyno'n rhy ddiweddar i gael unrhyw ymdeimlad clir o sut groeso
mae'n ei chael. Fel y nodwyd eisoes, cafwyd rhywfaint o feirniadaeth gynnar a rhagweladwy o'r
newidiadau i'r cwricwlwm wrth i athrawon a'u myfyrwyr ymdopi â'r newidiadau. Ond, fel arall,
mae'n ymddangos bod sylw'r wasg i ganlyniadau 2020 wedi’i gyfyngu i'r lluniau cyfarwydd o
fyfyrwyr yn gwenu mewn ymateb i'w canlyniadau.
Yr agwedd arall yn y sylw oedd dathlu myfyrwyr unigol a gafodd eu rhoi yn safle uchaf ATAR. Ac
yma efallai mae hadau problemau’r dyfodol. Nid oedd unrhyw ran o’r sylw i'r agwedd hon yn
dangos unrhyw ddealltwriaeth bod y ffaith bod 30 o ddysgwyr wedi'u gosod yn y safle hwn yn

Llywodraeth Awstralia (2020). National Assessment Program - Literacy and Numeracy - Department of Education,
Skills and Employment, Australian Government (dese.gov.au)
81 Rhaglen Asesu Genedlaethol (2016) Home https://nap.edu.au
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swyddogaeth maint y garfan (h.y. cyflawniad yn berthynol i eraill) yn hytrach nag adlewyrchiad o
gyrhaeddiad.
A bod yn deg, mae QTAC yn mynd i drafferth fawr i fod yn dryloyw am y broses. Mae wedi
cyhoeddi canllaw hir i'r broses o gyflawni'r radd, gan wneud ymdrech deg i esbonio cymhlethdodau
dadansoddiad Rasch a ddefnyddir i sicrhau bod y gwahanol bynciau a lefelau yn cyd-fynd. 82 Mae
QTAC hefyd yn cyhoeddi canlyniadau'r dadansoddiad, gan ddangos sut mae'r canlyniadau pwnc
amrywiol yn cyd-fynd 83.
Fodd bynnag, y gwir amdani yw mai'r algorithm ar gyfer y broses yw'r duaf o flychau du, ac fel y
dangosodd 2020 yn y DU, buan y caiff algorithmau eu hamau pan fyddant yn creu canlyniadau nad
yw pobl yn eu hoffi.
Yn ogystal, mae'r ffaith bod yr ATAR yn gyfrifiad talaith gyfan o safle sydd i'w ddefnyddio ledled y
wlad yn codi rhai cwestiynau diddorol. Fel y dengys NAPLAN, nid yw cyrhaeddiad yn gyfartal ar
draws y gwahanol daleithiau, ac mae perygl y bydd SAU yn cyflwyno eu dealltwriaeth anffurfiol – a
pheryglus iawn – eu hunain o safleoedd ATAR o wahanol daleithiau. Y gobaith yw, am fod safle'r
ATAR yn cynrychioli cyflawniad o fewn y garfan yn hytrach nag adlewyrchiad penodol o
gyrhaeddiad, y bydd yn cael ei ystyried yn fesur o botensial, sydd yn y pen draw yn ddangosydd
mwy defnyddiol o addasrwydd ar gyfer AU. Amser a ddengys.

CALCULATING THE ATAR IN QUEENSLAND (qtac.edu.au) Un o'r agweddau trawiadol os ychydig yn annisgwyl ar y
broses yw ei bod yn ceisio cynnwys canlyniadau mewn cyrsiau sydd o safon wahanol yn fwriadol, megis Mathemateg
Gyffredinol a Mathemateg Arbenigol, a chyrsiau Cymhwysol a Galwedigaethol sy'n defnyddio graddfa adrodd wahanol.
83 QTAC-ATAR-Report-2020-Final-030321.pdf
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3.1.3.

Ontario

3.1.3.1. Ynglŷn â'r awdurdodaeth
Rhennir Canada yn 13 o daleithiau a thiriogaethau, ac un ohonynt yw Ontario. Mae gan Ontario
boblogaeth o 14 miliwn sy'n golygu mai hon yw’r dalaith gyda'r boblogaeth fwyaf, sy'n gartref i ryw
ddau o bob pump o Ganada. Dywed y ffeithiau allweddol a ddarparwyd gan lywodraeth Ontario y
canlynol wrthym:
•
•

•
•
•
•

Mae mwy nag 85 y cant yn byw mewn canolfannau trefol, yn bennaf mewn dinasoedd ar
lannau'r Llynnoedd Mawr.
Saesneg yw iaith swyddogol Ontario, er bod nifer o gymunedau Ffrangeg eu hiaith ar draws
y dalaith. Estynnwyd hawliau Ffrangeg i systemau cyfreithiol ac addysgol y dalaith.
Darperir gwasanaethau'r Llywodraeth yn Saesneg a Ffrangeg mewn llawer o ranbarthau
dynodedig ar draws y dalaith.
Yr oedran canolrif ar gyfer Ontariaid yw tua 40 oed. Mae tua phum miliwn o aelwydydd yn
Ontario ac mae'r disgwyliad oes tua 79 oed i ddynion ac 84 oed i fenywod.
Mae'r gweithlu 25 oed a throsodd yn fwy na chwe miliwn o bobl ac mae tua 64 y cant o
drigolion Ontario sydd rhwng 25 a 64 oed wedi cwblhau addysg ôl-uwchradd.
Mae 20 o brifysgolion cyhoeddus a 24 o golegau celfyddydau a thechnoleg gymhwysol.
Mae Ontario yn cynhyrchu 37 y cant o'r CMC cenedlaethol ac mae'n gartref i bron i 50 y
cant o'r holl weithwyr mewn diwydiannau uwch-dechnoleg, gwasanaethau ariannol a
diwydiannau eraill sy'n ddwys o ran gwybodaeth 84

3.1.3.2. Ontario: Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Mae gan Ganada strwythur ffederal, a’r taleithiau’n gyfrifol am addysg. Mae Gweinyddiaeth
Addysg Ontario yn goruchwylio addysg gynradd ac uwchradd, gan gynnwys strwythur a chynnwys
cyrsiau ysgol, a gofynion cyffredinol ar gyfer graddio. Mae tua 700,000 o fyfyrwyr yn mynychu
mwy na 850 o ysgolion uwchradd a ariennir yn gyhoeddus yn Ontario. Nod y Llywodraeth yw
cynyddu'r gyfradd raddio i fwy nag 85 y cant, ac mae nifer o raglenni ar waith i gyflawni hyn.
Yn ddigon tebyg i'r system yn yr Unol Daleithiau, mae addysg yn Ontario yn system sy'n seiliedig
ar gredydau, gyda chyrsiau'n cael gwerth credyd. Rhoddir credyd i gydnabod cwblhau
llwyddiannus (hynny yw, cwblhau gyda marc canran terfynol o 50 y cant neu uwch) cwrs sydd
wedi'i drefnu ar gyfer 110 awr o leiaf. Rhoddir credydau gan bennaeth ar ran y Gweinidog Addysg
ar gyfer cyrsiau sydd wedi'u datblygu neu eu hawdurdodi gan y weinyddiaeth. Gellir rhoi hanner
credyd ar gyfer pob rhan 55 awr o gwrs 110 awr a ddatblygwyd gan y weinyddiaeth yn unol â'r
polisi a amlinellir yn nogfennau polisi'r cwricwlwm. Cynigir y rhan fwyaf o gyrsiau fel cyrsiau un
credyd. Gellir cynnig rhai cyrsiau, megis addysg dechnolegol, astudiaethau rhyngddisgyblaethol, a
chyrsiau addysg gydweithredol, fel cyrsiau credyd lluosog. Er mwyn rhoi credyd, diffinnir amser a
drefnwyd fel yr amser pan fydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu
cynlluniedig a gynlluniwyd i arwain at gyflawni disgwyliadau'r cwricwlwm o gwrs. Mae
gweithgareddau dysgu wedi'u cynllunio yn cynnwys rhyngweithio rhwng yr athro a'r myfyriwr a
gwaith unigol neu grŵp penodedig (ac eithrio gwaith cartref) sy'n gysylltiedig â chyflawni'r
disgwyliadau dysgu yn y cwrs. Bydd gweithgareddau dysgu wedi'u cynllunio yn cael eu darparu
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drwy gyfarwyddyd a gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth neu e-ddysgu a/neu drwy leoliadau
cymunedol sy'n gysylltiedig â phrofiad gwaith ac addysg gydweithredol.
Trefnir cyrsiau ysgol uwchradd yng nghwricwlwm Ontario yn ôl disgyblaeth, gradd a math o gwrs.
Mae'r mathau o gyrsiau a gynigir yng Ngraddau 9 a 10 – 15-16 oed – (cyrsiau academaidd a
chymhwysol, cyrsiau agored) yn wahanol i'r rhai a gynigir yng Ngraddau 11 a 12 – 17-18 oed –
(cyrsiau sy'n gysylltiedig â chyrchfannau, cyrsiau agored). Yng nghwricwlwm presennol Ontario,
mae gwahaniaeth clir rhwng cyrsiau cymhwysol ac academaidd yng Ngraddau 9 a 10, yn ogystal
ag ymhlith y gwahanol gyrsiau cyrchfan yng Ngraddau 11 a 12. Mae cyrsiau agored graddau 9 i
12 hefyd yn wahanol i fathau eraill o gyrsiau. Gan ddibynnu ar y pwnc a/neu'r ddisgyblaeth, gall
myfyrwyr ennill credyd am gwblhau mwy nag un cwrs yn llwyddiannus yn yr un pwnc ar unrhyw
lefel gradd benodol.
Cynigir y pum math canlynol o gyrsiau yng Ngraddau 11 a 12:
• Cyrsiau paratoi at y Coleg, wedi’u cynllunio i roi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar
fyfyrwyr i fodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y rhan fwyaf o raglenni coleg neu i'w derbyn i
brentisiaethau penodol neu raglenni hyfforddi eraill.
• Cyrsiau paratoi at y Brifysgol, wedi’u cynllunio i roi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen
ar fyfyrwyr i fodloni'r gofynion mynediad ar gyfer rhaglenni prifysgol.
• Cyrsiau paratoi at y brifysgol/coleg, wedi’u cynllunio i roi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu
hangen ar fyfyrwyr i fodloni'r gofynion mynediad ar gyfer rhaglenni penodol a gynigir mewn
prifysgolion a cholegau.
• Cyrsiau paratoi at y gweithle, wedi’u cynllunio i roi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen
ar fyfyrwyr i fodloni disgwyliadau cyflogwyr, os ydynt yn bwriadu ymuno â'r gweithlu'n syth
ar ôl graddio, neu'r gofynion ar gyfer derbyn i brentisiaeth benodol neu raglenni hyfforddi
eraill.
• Mae cyrsiau agored, sy'n cynnwys cyfres o ddisgwyliadau sy'n briodol i bob myfyriwr,
wedi'u cynllunio i ehangu gwybodaeth a sgiliau myfyrwyr mewn pynciau sy'n adlewyrchu eu
diddordebau ac yn eu paratoi ar gyfer cyfranogiad gweithredol a gwerth chweil mewn
cymdeithas. Nid ydynt wedi'u cynllunio gyda gofynion penodol y brifysgol, y coleg na'r
gweithle mewn golwg.
Yng Ngraddau 11 a 12, bydd myfyrwyr yn canolbwyntio fwyfwy ar eu diddordebau unigol ac yn
nodi a pharatoi ar gyfer eu llwybrau ôl-uwchradd. Yn y graddau hyn, mae mwy o gyfleoedd hefyd
ar gyfer profiadau dysgu y tu hwnt i'r ysgol, gan gynnwys addysg gydweithredol, profiad gwaith, a
rhaglenni arbenigol fel Rhaglen Prentisiaeth Ieuenctid Ontario, rhaglenni Prif Bwnc Sgiliau Uchel
Arbenigol, a rhaglenni pontio rhwng yr ysgol a gwaith.
Mae cyfanswm o ddeuddeg blwyddyn/gradd, gyda pherfformiad mewn cyrsiau yn ystod y pedair
gradd olaf, 9 i 12, yn cyfrannu at ganlyniad terfynol y dysgwr. Fel gyda llawer o systemau, mae
rhaniad yn y canlyniadau hyn yn y bôn, gyda chyflawniad yn cael ei gydnabod yn Niploma Ysgol
Uwchradd Ontario (OSSD) a chyrhaeddiad yn cael ei grisialu yn nhrawsgrifiad y dysgwr. Fodd
bynnag, mae mwy o orgyffwrdd yn Ontario nag mewn rhai systemau.
Mae'r gofynion ar gyfer ennill yr OSSD fel a ganlyn:
• rhaid i fyfyrwyr ennill o leiaf 30 credyd, gan gynnwys 18 credyd gorfodol a 12 credyd
dewisol;
• rhaid i fyfyrwyr fodloni'r gofyniad llythrennedd ysgol uwchradd taleithiol; a
• rhaid i fyfyrwyr gwblhau 40 awr o weithgareddau cyfranogi yn y gymuned
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Disgrifir y cyrsiau y gall myfyrwyr eu dilyn i fodloni'r gofynion credyd gorfodol yn y dogfennau
polisi cwricwlwm ar gyfer y gwahanol ddisgyblaethau. Rhaid dosbarthu'r 18 credyd gorfodol fel
y dangosir isod yn Ffigur 4.
Ffigur 4: Credydau gorfodol Diploma Ysgol Uwchradd Ontario
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Ffynhonnell: Llywodraeth Ontario (2016). Gofynion Polisi a Rhaglenni Ysgolion Ontario.
http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/policy/os/onschools_2016e.pdf
Yn ogystal â'r 18 credyd gorfodol, rhaid i fyfyrwyr ennill 12 credyd dewisol. Mae myfyrwyr yn ennill
y credydau hyn drwy gwblhau cyrsiau y maent wedi'u dewis o'r cyrsiau a restrir fel rhai sydd ar
gael yng nghalendr rhaglenni a chyrsiau eu hysgol.
Yn ogystal â'u Diploma, mae dysgwyr yn cario eu trawsgrifiadau gyda hwy, sy'n rhoi darlun manwl
o'u cyrhaeddiad yn yr holl gyrsiau y maent wedi'u hastudio. Caiff y gofynion ar gyfer y trawsgrifiad
eu pennu'n fanwl gan y llywodraeth. Bydd y trawsgrifiad yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:
a) cyflawniad y myfyriwr yng Ngraddau 9 a 10, gyda graddau canran a enillwyd a chredydau a
enillwyd ar gyfer cyrsiau credyd wedi'u cwblhau'n llwyddiannus 85;
b) rhestr o'r holl gyrsiau Gradd 11 a 12 a gwblhawyd neu a geisiwyd gan y myfyriwr, gyda'r
graddau canran a enillwyd a'r credydau a enillwyd;
c) cadarnhad bod y myfyriwr wedi cwblhau'r gofyniad cyfranogiad yn y gymuned;
d) cadarnhad bod y myfyriwr wedi cwblhau'r gofyniad llythrennedd ysgol uwchradd taleithiol;
e) cadarnhad bod myfyriwr mewn Prif Bwnc Sgiliau Uchel Arbenigol wedi cwblhau'r holl ofynion.
Mae un gofyniad allweddol ar gyfer yr OSSD ac ar gyfer y trawsgrifiad y mae angen ei egluro: y
gofyniad llythrennedd ysgol uwchradd taleithiol. Gall hwn fod ar ddwy ffurf. Y cyntaf (yn
gronolegol) yw Prawf Llythrennedd Ysgol Uwchradd Ontario. Mae hwn yn brawf dwy ran o sgiliau
llythrennedd, a aseswyd gyntaf yn 2002. Ar hyn o bryd mae'n cael ei symud o brawf papur i un arlein, er nad yw'n glir a yw Covid-19 wedi cyflymu’r amserlen neu ymyrryd â hi. Bu cryn bwysau i
ohirio'r prawf maes ac ymestyn yr hepgoriad ar gyfer gofyniad OSSLT/OSSLC am flwyddyn arall. 86
Roedd i fod i gael ei brofi yn y maes rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2021, gyda myfyrwyr
Graddau 10 ac 11 (a myfyrwyr Gradd 12 nad ydynt yn graddio) yn gallu ei gymryd ac, os yn
llwyddiannus, ei gyfrif tuag at eu Diploma a'u trawsgrifiad. 87 Bydd y prawf ei hun yn cael ei
gyflwyno ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-22.
O ran safon, mae'r prawf yn dipyn o anomaledd gan ei fod yn honni bod ar safon Gradd 9,
disgwylir iddo gael ei gymryd yng Ngradd 10 ac mae'n cyfrif fel credyd Gradd 12. Mae'r prawf arlein yn cynnig cymysgedd o eitemau ymateb agored a rheoledig yn hytrach na symud i ymateb a
reolir yn gyfan gwbl fel sy'n digwydd yn aml. Mae dwy ran i’r prawf, y naill yn canolbwyntio ar
ddarllen, a’r llall ar ysgrifennu. Mae'r ddau yn cynnwys un eitem ymateb agored adeiledig. Yn
gyffredinol, er bod y prawf yn manteisio ar y cyfleoedd a gynigir drwy symud at brofion ar-lein –
eitemau llusgo a gollwng ac ati – mae eitemau'n debyg iawn i asesiad papur. Sefydlwyd y safonau
ar gyfer y prawf yn wreiddiol ar gyfer y fersiwn bapur yn 2000 drwy broses gynhwysfawr a oedd yn
cynnwys addysgwyr/aseswyr ac aelodau o'r cyhoedd.
Gall dysgwyr sy'n aflwyddiannus yn yr OSSLT ddilyn Cwrs Llythrennedd Ysgol Uwchradd Ontario
(OSSLC). Mae'r cwrs hwn yn ei hanfod yn cwmpasu cynnwys yr OSSLT, gan gynnig cyfleoedd
adferol i ddysgwyr o'r fath. Mae'r dull deuol hwn o ymdrin â'r gofyniad llythrennedd yn y Diploma
yn dangos awydd clodwiw i sicrhau safonau yn y Diploma gyda'r nod o wella cyfraddau graddio a
grybwyllir uchod. Yn fyr, mae Ontario yn dymuno gwarantu bod ei holl ddysgwyr wedi cyrraedd

Mae'r marc canran a gafwyd yn adlewyrchu lefel y cyrhaeddiad a gyflawnwyd (wedi'i bwysoli 70:30 i berfformiad yn y
cwrs yn erbyn perfformiad mewn gwaith a osodwyd ar ddiwedd y cwrs) gan ddefnyddio matrics pedair lefel cyson. (Gweler
o dan 4.1.3.3 isod.)
86 Bwrdd Ysgol Dosbarth Toronto (2021) News (tdsb.on.ca); OntarioLiteracyTest.pdf (principals.ca)
87 Ataliwyd y gofyniad llythrennedd ar gyfer graddio ar gyfer graddedigion 2021.
85

|40|
lefel briodol o lythrennedd ar ffurf rhwystr, ond mae'n mynd i drafferth fawr i sicrhau bod pawb sydd
o'r safon briodol yn cael ei gredydu'n briodol drwy ganiatáu mwy nag un ymgais yn yr OSSLT a
darparu opsiwn pellach wrth gefn ar ffurf yr OSSLC.
3.1.3.3. Ontario: Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
Mae strwythur cyffredinol y cynnwys wedi'i nodi'n weddol dynn yn ganolog, ond ar lefel eithaf
uchel, ac felly mae llawer o ryddid i athrawon ym manylion yr hyn y maent yn ei addysgu (dewis
testunau, trefn y cyflwyniad ac ati). Mae’r un fath yn wir am yr asesiad i raddau helaeth. Mae
llawer o ganllawiau wedi'u cynhyrchu'n ganolog ar asesu, gwahaniaethu asesu ar gyfer dysgu,
asesu fel dysgu ac asesu dysgu, a elwir yma'n werthuso. Felly, mae'r defnydd o bedair lefel, y
derminoleg i’w chymhwyso iddynt (cyfyngedig, rhai, sylweddol a thrylwyr/i raddau helaeth) a'r
canrannau cyfatebol i gyd wedi'u rhagnodi fel yn Ffigur 5.
Ffigur 5: Siart trosi ar gyfer lefelau a marciau canran wedi'u halinio

Ffynhonnell: Gweinyddiaeth Addysg Ontario (2010). Growing Success. Assessment, evaluation
and reporting in Ontario Schools, tudalen 41.
Rhagnodir hyd yn oed y dylai 70 y cant o bwysiad cyffredinol yr asesiad fod yn seiliedig ar waith a
wnaed yn ystod y cwrs a 30 y cant ar waith a wnaed tua'r diwedd. Ond mae athrawon unigol yn
dewis y rhan o'r cynnwys i seilio eu gwerthusiad arni, yn creu'r offerynnau asesu ac yn aseinio'r
credyd. Mae cryn hyblygrwydd hefyd ar ffurf yr offeryn asesu a all gynnwys arsylwadau a sgyrsiau
yn ogystal â chynhyrchion myfyrwyr (arholiadau ac aseiniadau). Roedd ein hymatebwyr yn
awyddus i bwysleisio bod dull Ontario yn rhoi lefel uchel o ymddiriedaeth wirioneddol yn yr
athrawon a oedd yn aml yn cyd-ddatblygu deilliannau dysgu gyda'r myfyrwyr yn ystod cynllunio’r
cwricwlwm. Mae'n ymddangos bod lefel ymddiriedaeth athrawon wedi'i hadeiladu dros sawl
degawd gyda llywodraethau blaenorol yn gweithio'n galed i ennyn hyder athrawon. Ar gyfer y rhan
fwyaf o gyrsiau rheolaidd, gall cynnwys y gwaith a asesir fod yn benodol i fyfyrwyr, gan ddewis
darnau i ddangos y dysgwr ar ei orau. Yn ymarferol, o ystyried bod cwrs yn para un tymor, mae
rhywun yn amau y bydd llawer iawn o gyffredinedd, rhwng gwahanol bortffolios ac, yn enwedig, yr
elfen derfynol.
Yr un eithriad yw datblygu'r OSSLT, asesiad a gynlluniwyd i helpu myfyrwyr i gaffael a dangos y
sgiliau llythrennedd trawsgwricwlaidd sy'n cael eu gwerthuso gan y prawf. Bydd myfyrwyr sy'n
cwblhau'r prawf yn llwyddiannus yn bodloni'r gofyniad llythrennedd taleithiol ar gyfer graddio. Hon
yw’r unig elfen a asesir yn allanol yn y Diploma neu'r trawsgrifiad. Ond, hyd yn oed yma, mae
llwybr amgen – neu o leiaf adferol – ar gael. Mae'r OSSLC yn cwmpasu'r un cynnwys â'r prawf
ond caiff ei asesu mewn modd tebyg iawn i unrhyw gwrs arall. Mae mwy o ragnodi ynghylch yr
hyn sydd angen iddo fod yn y portffolio gwaith yn cyfrif, fel mewn mannau eraill, am 70 y cant o'r
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credyd a natur y 30 y cant terfynol. Hwn hefyd yw’r unig gwrs sy'n rhagnodi bod yn rhaid i
gynnwys y portffolio a natur yr asesiad terfynol fod yn union yr un fath i bob myfyriwr yn y dosbarth.
Ond yr athro o hyd sy'n creu cynnwys y portffolio ac sy'n cynllunio ac yn marcio'r elfen derfynol.
Yn gyffredinol, mae ymddiriedaeth sylweddol mewn athrawon fel aseswyr eu myfyrwyr eu hunain.
3.1.3.4. Ontario: Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd
Yn yr un modd â llawer o systemau, mae dau ganlyniad i ddysgwyr llwyddiannus yn Ontario, er
bod mwy o orgyffwrdd nag sy'n digwydd yn aml. Mae'r OSSD yn dystysgrif cyflawniad fwy
cyffredinol, sy'n nodi potensial y dysgwr ar gyfer dilyniant. Fodd bynnag, er ei bod wedi'i nodi'n
eithaf caeth, rhaid iddi gwmpasu dysgwyr ag ystod eang o uchelgeisiau o ran yr hyn y gallai'r
dilyniant hwnnw fod yn sef AU, addysg alwedigaethol neu gyflogaeth.
Dyma lle daw'r trawsgrifiad i mewn fel cyfrwng pwysig ar gyfer dewis ar gyfer dilyniant. Mae
cyrsiau'n nodi elfennau penodol yr hoffent weld bod ymgeiswyr wedi'u dilyn a bydd y cyrsiau neu’r
SAU mwyaf gofalus eu dewis hefyd am weld tystiolaeth o gyrhaeddiad uchel nad yw'n cael ei
gyflenwi gan y Diploma yn unig. Mae gwefannau ceisiadau prifysgolion a cholegau Ontario yn
cynghori sut mae cael y trawsgrifiad a'i anfon i mewn. 88
3.1.3.5. Ontario: A yw'r system asesu wedi newid dros amser? Beth yw'r dylanwadau ar
newid? A oes cynlluniau i newid y system asesu yn y dyfodol ac, os felly, pam?
Yn ogystal ag OSSLT cyfrifiadurol, mae'r cwrs mathemateg Gradd 9 hefyd wedi'i ddiwygio a'i
ddigido'n llwyr ar gyfer 2021. Yn gyffredinol, fodd bynnag, mae'r system gyffredinol a'i chynnwys
yn sefydlog iawn. Mae'r OSSLT ar waith ers 20 mlynedd a diwygiwyd cynnwys graddau 11 a 12
pynciau canolog fel Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth ddiwethaf tua 15 mlynedd yn ôl.
3.1.3.6. Ontario: Cynnal safonau
Mae'r cynnwys a'r dulliau adrodd yn cael eu pennu'n ganolog, hyd yn oed i eiriau’r pedair lefel
asesu/gwerthuso a sut y cynrychiolir y rhain gan sgoriau. Mae hyn yn darparu cefndir sefydlog
iawn i osod, cynnal a monitro safonau yn ei erbyn. Mae'n golygu y gellir cynnal yr holl hyfforddiant
a chydgysylltu gan ddefnyddio set gyffredin o dybiaethau a gwybod y bydd unrhyw enghreifftiau'n
cario'r un ystyr ymhlyg. O ganlyniad, os oes unrhyw duedd/newid ymddangosiadol mewn
canlyniadau cyffredinol, bydd yn gymharol hawdd olrhain i'w ffynhonnell a chael dadl wybodus am
ei hystyr.
O siarad â'n hymatebwyr yn Ontario, roedd yn amlwg bod yr ymddiriedaeth a roddwyd i athrawon
yn golygu nad oedd disgwyl iddynt gyflwyno gwaith enghreifftiol i gorff canolog, nac y byddai'r corff
canolog yn cyflenwi samplau o waith a aseswyd. Roedd yr union syniad yn ymddangos fel cais
rhyfedd bron ac nid yn unol â bwriad eu polisi addysg.
O fewn y system asesu sy'n seiliedig ar feini prawf, mae athrawon yn gweithio'n agos mewn
ysgolion yn yr hyn y cyfeiriwyd ato fel 'cymedroli cymdeithasol'. Mae gwiriadau a balansau ar waith
o ran prosiectau ymchwil a gynhelir gan y Swyddfa Ansawdd ac Atebolrwydd Addysg ond nid oes
monitro ffurfiol.

Canolfan Ymgeisio i Brifysgolion Ontario (29=021). Home | Ontario Universities' Application Centre (ouac.on.ca)
The Application Service for Ontario's Public Colleges | ontariocolleges.ca
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3.1.3.7. Ontario: Sicrhau ansawdd
Ceir llyfrgell helaeth iawn o ddogfennau sy'n amlinellu'r dull asesu/gwerthuso. Mae llawer ohono
ar lefel eithaf haniaethol, ond bydd yn sicrhau y bydd geirfa’r drafodaeth o leiaf yn cael ei rhannu.
Mae hyn yn syndod o bwysig o ran sefydlu hyder yn y system, ymhlith gweithwyr proffesiynol a’r
cyhoedd.
Fel sy'n digwydd mor aml yn awr, mae ffynhonnell bellach sylweddol o wybodaeth at ddibenion
sicrhau ansawdd: defnyddio cymariaethau rhyngwladol ac, ar gyfer Canada, Rhaglen Asesu
Canada Gyfan (PCAP). Wrth gwrs, nid yw cymryd rhan yn yr holl raglenni hyn yn mynd i'r afael yn
benodol â safonau ar oedran graddio, ond maent yn rhoi ymdeimlad defnyddiol o gynnydd mewn
ysgolion yn y gwledydd sy'n cymryd rhan. At hynny, gellir dadansoddi canlyniadau o'r gwahanol
weinyddiaethau yn aml i'r lefel daleithiol. Ar gyfer PISA 2018, er enghraifft, mae Canada yn
gyffredinol yn gwneud yn dda, ac mae Ontario bron yn berffaith unol â'r canlyniadau cyffredinol ar
gyfer Canada.
3.1.3.8. Ontario: Sut mae canfyddiadau am y ffordd y mae canlyniadau'n newid dros amser
yn rhyngweithio â hyder y cyhoedd ynddynt?
I raddau, mae'r system yn hunangynhaliol: ar yr amod bod SAU a cholegau galwedigaethol yn
defnyddio'r canlyniadau fel y’u bwriadwyd (ac mae eu cydymffurfiaeth fwy neu lai wedi'i gwarantu
gan gymysgedd o drosolion rheoleiddio ac ariannol) caiff hyder ei sicrhau. Felly, mae risg
"ymerawdwr nad oedd ganddo ddillad": cyn belled nad oes neb yn cwestiynu'r canlyniadau, mae
popeth yn iawn. Fodd bynnag, mae amddiffynwyr y system sydd â chanlyniadau rhyngwladol i
gyfeirio atynt yn awgrymu nad oes unrhyw ddiffygion difrifol. At hynny, mae tryloywder sylweddol o
ran sut mae pethau'n gweithio: mae'r safonau sy'n gysylltiedig â'r OSSLT yn gyfan gwbl yn y maes
cyhoeddus ac felly hefyd, yn gyffredinol, sut mae marciau'n trosi i raddau. 89
Mae'n ddiddorol fod Covid-19 fel petai wedi arwain blociau sylweddol o weithwyr proffesiynol i
gwestiynu gweithredu prawf maes yr OSSLT. Fodd bynnag, roedd hyn i raddau helaeth o ran yr
effaith ar amser addysgu ar adeg pan gafodd hyn ei gyfaddawdu gan effeithiau'r pandemig yn
hytrach na gwrthwynebiad i'r prawf maes neu hyd yn oed fersiwn ar-lein y prawf ei hun. 90
Awgrymodd ein hymatebwyr, er bod lefel uchel o hyder cyhoeddus yn y safonau a gedwir mewn
ysgol, fod rhywfaint o amheuaeth ynghylch cysondeb safonau rhwng ysgolion. Mae'r model
ariannu ar gyfer Ontario yn darparu cyllid ychwanegol i'r ysgolion lle mae myfyrwyr yn ei chael hi'n
anodd, y gellid ei ystyried yn anghymhelliad i chwyddo eu cyrhaeddiad.
Mae dangosfyrddau ar gael i'r cyhoedd sy'n golygu y gellir cymharu ysgolion ar gyrhaeddiad
myfyrwyr ond nid yw'n ymddangos bod y cyfryngau'n craffu ar y rhain. Mae arolygon o
ganfyddiadau'r cyhoedd am asesiadau athrawon, a gynhaliwyd ar gyfer Coleg Athrawon Ontario,
yn adrodd yn ffafriol iawn, ac, er bod yr enghraifft sydd ar gael ar-lein o 2004, awgrymodd ein
hymatebwyr fod y canlyniadau'n dal yn berthnasol. 91

89 Er enghraifft, wrth ddarllen, mae’r myfyriwr llwyddiannus, ymhlith pethau eraill, "fel arfer yn cysylltu syniadau a
gwybodaeth berthnasol i ddeall yr ystyr"
90 Mae ymgais gynharach at roi'r prawf ar-lein fel petai wedi wynebu gwrthwynebiad. Wynne Liberals’ failed launch of
online literacy test will cost taxpayers - Ontario NDP « Ontario NDP
91 Coleg Athrawon Ontario (2004). 2004 Annual State of Education Survey for the Ontario College of Teachers. A
COMPAS Special Report on Teacher and Public Perceptions. https://www.oct.ca//media/PDF/Annual%20State%20of%20Education%20Survey%202004%20Survey/EN/survey04_e.pdf
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Cafwyd rhai adroddiadau o amheuaeth y gallai safonau fod wedi llithro – ‘yn fy amser i, byddai'n
rhaid i ni gerdded i'r ysgol i fyny bryn yn y storm eira' – ond ystyriwyd mai barn lleiafrif oedd hyn,
heb eu bod o reidrwydd yn gyfarwydd ag addysgeg dda.
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3.1.4.

Seland Newydd

3.1.4.1. Ynglŷn â'r awdurdodaeth
Amcangyfrifir bod gan Seland Newydd tua phum miliwn o drigolion. 92
O fewn y system addysg, mae myfyrwyr Pasiffig a Māori yn tueddu i danberfformio o'u cymharu â'r
boblogaeth gyfan er bod y bwlch yn cau. Cynyddodd nifer y myfyrwyr Pasiffig a Māori a enillodd
gymwysterau wedi’r ysgol uwchradd i 20.7 y cant o Māori a 18.0 y cant o bobloedd Pasiffig 15 oed
a hŷn a oedd wedi ennill diploma lefel 5 neu'n uwch adeg Cyfrifiad 2018, i fyny o 16.3 y cant a 13.4
y cant yn y drefn honno adeg Cyfrifiad 2013. Fodd bynnag, mae hyn yn dal i fod yn is na 34.6% yn
y boblogaeth gyfan yn 2018. 93
Yn ôl y Weinyddiaeth Addysg "Mae addysg yn Seland Newydd yn llwybr sy'n canolbwyntio ar y
myfyriwr sy'n darparu dilyniant a dewis dysgu parhaus er mwyn i fyfyrwyr symud ymlaen bob
blwyddyn, ac mae eu dysgu ar un lefel yn gosod y sail i’r camau nesaf ar hyd llwybr a
ddewiswyd." 94
Mae tair lefel i system addysg Seland Newydd:
•
•
•

addysg plentyndod cynnar: o oedran geni i oedran dechrau’r ysgol
addysg gynradd ac uwchradd: o 5–19 oed
addysg bellach: addysg uwch a galwedigaethol.

3.1.4.2. Seland Newydd: Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Addysgir myfyrwyr ysgolion cynradd ac uwchradd yn Seland Newydd mewn perthynas â
Chwricwlwm Seland Newydd. Mae hwn yn cyfuno gweledigaeth, egwyddorion, gwerthoedd,
cymwyseddau allweddol a chanlyniadau dysgu (gweler Ffigur 6).

Llywodraeth Seland Newydd (2021). Population. https://www.stats.govt.nz/topics/population
Llywodraeth Seland Newydd (2020). Education outcomes improving for Māori and Pacific peoples.
https://www.stats.govt.nz/news/education-outcomes-improving-for-maori-and-pacific-peoples
94 Y Weinyddiaeth Addysg (2021) Education in New Zealand. https://www.education.govt.nz/our-work/our-role-and-ourpeople/education-in-nz/
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Ffigur 6: Crynodeb o gwricwlwm Seland Newydd

Ffynhonnell: https://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum

Yn cyd-fynd â Chwricwlwm Seland Newydd mae'r Dystysgrif Cyflawniad Addysgol Genedlaethol
(NCEA), sef y prif gymhwyster ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd hŷn 95. Fe'i rhennir yn dair lefel,
mae lefel 1 yn darparu sylfaen o sgiliau a gwybodaeth, mae lefel 2 yn adeiladu ar lefel 1 a hi yw'r
cymhwyster gofynnol sydd ei angen ar fyfyrwyr ar gyfer rhai swyddi a rhaglenni trydyddol. Lefel 3
yw'r un mwyaf heriol ac mae ei hangen, ochr yn ochr â’r dyfarniad Mynediad i'r Brifysgol, i symud
ymlaen i raglenni prifysgol a thrydyddol. Mae myfyrwyr yn gweithio drwy lefelau 1 i 3 yr NCEA yn
ystod blynyddoedd 11 i 13 yn yr ysgol, gyda'r rhan fwyaf yn symud ymlaen drwy un lefel y
flwyddyn, er nad yw hyn yn gwbl angenrheidiol.
Nod yr NCEA yw crisialu dysgu drwy gydol y flwyddyn nid yn unig mewn arholiadau diwedd
blwyddyn. Mae'n system sy'n seiliedig ar gredydau sydd â ffocws ar gymhwysedd a sgiliau.
Asesir ymgeiswyr yn erbyn safonau sy'n asesu gwahanol feysydd gwybodaeth a sgiliau o fewn
pwnc; mae 67 o bynciau ar gael ac mae ysgolion yn dewis rhai o'r rhain i'w cynnig. Ar gyfer cyddestun, ar lefel 2 mae gan Gemeg saith safon ac mae gan fioleg wyth safon, ac mae gan bob
safon nifer gysylltiedig o gredydau, gweler Ffigur 7 a Ffigur 8.

95 Mae rhai ysgolion yn cynnig cymwysterau Caergrawnt neu'r Fagloriaeth Ryngwladol ond mae'r rhan fwyaf yn cynnig yr
NCEA.
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Ffigur 7: Safonau bioleg

Ffynhonnell: Biology / Science / Resources for Internally Assessed Achievement Standards /
NCEA on TKI - NCEA
Ffigur 8: Safonau cemeg

Ffynhonnell: Chemistry / Science / Resources for Internally Assessed Achievement Standards /
NCEA on TKI - NCEA
Mae safonau penodol ar gyfer Mātauranga Māori (gwybodaeth Māori) a gellir cael rhai credydau
hefyd o gyflawniadau y tu allan i'r ystafell ddosbarth megis cael trwydded yrru neu fynd ar brofiad
gwaith. Mae angen nifer benodol o gredydau ar gyfer llythrennedd a rhifedd ond mae hyblygrwydd
o ran pa safonau y mae ysgolion yn eu dewis i alluogi disgyblion i ddangos y medrau hyn.
Mae rhai arholiadau o hyd ac mae'r rhain yn symud at gyflenwi digidol. Defnyddir asesiadau
mewnol i asesu sgiliau a gwybodaeth na ellir eu profi mewn arholiad, e.e. areithiau, prosiectau
ymchwil a pherfformiadau. Mae ysgolion Seland Newydd yn defnyddio addysgu a dysgu a alluogir
yn ddigidol fwyfwy, ac mae asesiadau NCEA yn adlewyrchu hyn. Mae Awdurdod Cymwysterau
Seland Newydd (NZQA) wedi gweithio gydag ysgolion a myfyrwyr ers 2014 i gyd-gynllunio
asesiadau digidol allanol. Roedd hyn yn cynnwys treialon wedi'u cyd-reoli gydag 13 o ysgolion
ledled Seland Newydd; roedd pob ysgol yn cael ei thrin fel astudiaeth achos unigol ac ymwelwyd â
hi nifer o weithiau i siarad â myfyrwyr ac athrawon am eu profiad o asesu digidol. Roedd yr
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astudiaethau achos cychwynnol hyn yn canolbwyntio ar bynciau gydag asesiadau digidol cymharol
syml ac yn eu cynnig mewn ysgolion gyda rhywfaint o addysgu digidol presennol. 96 Ffurfiodd hyn y
sail i’r datblygiad digidol ac yn 2019 cynigiodd NZQA 35 o sesiynau arholiad digidol ar draws 14
pwnc. Yn 2020 roeddent yn bwriadu cynnig 58 o sesiynau arholiad ar draws 21 pwnc a thair lefel:
Gwyddor Amaethyddol a Garddwriaethol, Tsieinëeg, Saesneg, Iechyd, Japaneeg, Seicoleg,
Sbaeneg, Hanes Celf, Astudiaethau Clasurol, Ffrangeg, Hanes, Lladin (L1 a 2 yn unig), Samöeg,
Te Reo Māori, Astudiaethau Busnes, Addysg ar gyfer Cynaliadwyedd (L2 yn unig), Almaeneg,
Economeg y Cartref, Astudiaethau'r Cyfryngau, Astudiaethau Cymdeithasol, Te Reo Rangatira.
Mae'r asesiadau'n cynnwys traethodau gyda blwch o fath prosesu geiriau gyda chyfrif geiriau
awgrymedig. Ceir cipolwg pellach ar arholiadau 2019 yn y crynodeb hwn o brofiad myfyrwyr a
chyfranogiad yr ysgolion: https://www.nzqa.govt.nz/assets/About-us/Future-State/NCEAOnline/NCEA-Online-2019-A3-Dashboard.pdf.
Mae dau fath o safon, sef safonau uned a safonau cyflawniad. Mae safonau uned fel arfer yn
asesu medr ac yn cael eu hasesu'n fewnol yn unig, ond gellir asesu safonau cyflawniad yn fewnol
ac yn allanol. Tua diwedd pob blwyddyn galendr gall y myfyrwyr sefyll arholiadau'r NCEA sy'n eu
hasesu yn erbyn hyd at dair safon cyflawniad allanol. Mae sesiwn arholiad tair awr ar gyfer pob
pwnc.
Mae pedair gradd bosibl i bob safon: Heb ei chyflawni (N), Cyflawnwyd (A) Teilyngdod (M) am
fodloni'r meini prawf i lefel dda iawn a Rhagoriaeth (E) ar gyfer bodloni'r meini prawf i lefel
eithriadol. Ar lefel cwrs, os yw ymgeisydd yn ennill 14+ o gredydau ar lefel Teilyngdod, caiff
Deilyngdod yn y cwrs penodol hwnnw gyda'r un rheol yn berthnasol i Ragoriaeth.
Ar lefel gyffredinol yr NCEA, mae myfyrwyr yn cael lefel 1-3. Os bydd myfyriwr yn ennill 50 credyd
neu fwy ar lefel Rhagoriaeth, cymeradwyir ei dystysgrif NCEA gyda Rhagoriaeth. Os yw’n ennill 50
neu fwy o gredydau ar lefel Teilyngdod neu gymysgedd o Deilyngdod a Rhagoriaeth, cymeradwyir
ei dystysgrif NCEA gyda Theilyngdod. Gellir ennill y credydau dros fwy na blwyddyn.
Mae Llwybrau Galwedigaethol ar gael i gyflawni Lefelau 1-3 NCEA. Maent yn cwmpasu chwe
sector eang, sef Gweithgynhyrchu a Thechnoleg, Adeiladu a Seilwaith, Diwydiannau Cynradd,
Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymunedol, Diwydiannau Gwasanaeth a Diwydiannau Creadigol.
Dyfernir Dyfarniad Llwybr Galwedigaethol penodol mewn perthynas â chyfuniad penodol o safonau
sydd wedi'u cynllunio i hwyluso dilyniant i astudiaeth bellach, hyfforddiant a chyflogaeth. Nid yw'r
llwybrau hyn o reidrwydd yn cynnwys mwy o asesiadau athrawon na'r llwybr 'confensiynol' drwy'r
NCEA ond maent yn tynnu sylw at y ffaith bod cyfuniad o safonau yn addas iawn i sector penodol.
Mae'r NCEA yn cael ei reoli a'i weinyddu gan Awdurdod Cymwysterau Seland Newydd (NZQA). Yr
awdurdod hwnnw hefyd sy’n rheoli ei fframwaith sylfaenol. Cymerir yr NCEA gan y rhan fwyaf o
fyfyrwyr waeth beth fo'u llwybr arfaethedig pan fyddant yn gorffen eu haddysg ysgol. 97

Astudiaeth Achos Treialon a Gyd-reolwyd. (d.d.). https://www.nzqa.govt.nz/assets/About-us/Future-State/CMT-casestudies/Cashmere-High-School.pdf
97 NZQA (2018). A Guide to NCEA. Understanding NCEA - English (nzqa.govt.nz)
96
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Ffigur 9: Crynodeb o gredydau'r NCEA

Ffynhonnell: Understanding NCEA - English (nzqa.govt.nz)

3.1.4.3. Seland Newydd: Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
Mae'r athrawon a'r ysgolion yn dewis y cyrsiau a'r safonau a gynigir. Nid yw tablau cynghrair
ysgolion yn cael eu cyhoeddi yn Seland Newydd felly nid oes pwysau ar ysgolion i gynnig
cyfuniadau penodol o safonau. Wedi dweud hynny, nododd ein hymatebydd fod diwylliant o
ysgolion yn cystadlu yn enwedig yn Auckland, felly gall yr hyn a gynigir mewn ysgolion gael ei
lywio gan gystadleuaeth ysgolion yn hytrach na dewis athrawon.
Wrth i fyfyrwyr astudio pynciau newydd, bydd eu hathrawon yn esbonio beth fydd yn cael ei asesu
a sut. Mae athrawon yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu paratoi ar gyfer asesu. Os bydd
myfyrwyr yn pasio'r asesiad, cyflawnir y safon. Mae pob asesiad yn mesur yr hyn y mae myfyriwr
yn ei wybod neu'n gallu ei wneud yn erbyn meini prawf cofrestredig safon mewn cyrsiau y maent
yn eu hastudio. Os ydynt yn bodloni'r meini prawf, maent yn cyrraedd y safon, ac yn ennill
credydau tuag at gymhwyster.
Mae'r NCEA yn cyfuno asesiadau mewnol ac allanol. Mae athrawon yn gyfrifol am yr asesiadau
mewnol. Mae'r Weinyddiaeth Addysg yn darparu adnoddau helaeth ar gyfer y safonau cyflawniad
a asesir yn fewnol. Sicrheir ansawdd yr adnoddau hyn gan yr NZQA. Ar y naill law rhoddir
cyfrifoldeb i athrawon gynnal yr asesiadau hyn, ac roedd hyn yn nodwedd gynllunio bwrpasol ar yr
NCEA i ffwrdd o arholiadau allanol, ond ar y llaw arall mae nifer y canllawiau'n awgrymu bod hyn
wedi'i ragnodi i raddau eithaf helaeth. Er enghraifft, mae'r canllawiau ar gyfer Seicoleg Lefel 3 yn
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darparu saith tudalen o ganllawiau i gefnogi'r asesiad mewnol o Safon Cyflawniad 91872. Mae'n
pennu tasg sy'n seiliedig ar draethawd, yn darparu canllawiau i athrawon, cyfarwyddiadau i
fyfyrwyr ac amserlen asesu gydag enghreifftiau o dystiolaeth/dyfarniadau ar gyfer pob gradd
(Cyflawniad, Teilyngdod a Rhagoriaeth). Mae'n nodi mai samplau dangosol yn unig yw'r
enghreifftiau a dywed y “Penderfynir ar raddau terfynol gan ddefnyddio barn broffesiynol yn
seiliedig ar archwiliad cyfannol o'r dystiolaeth a ddarparwyd yn erbyn y meini prawf yn y Safon
Cyflawniad." 98 O ystyried faint o ymdrech athrawon sydd ei hangen i gynnal asesiadau mewnol,
efallai nad yw'n syndod y bu rhywfaint o amheuaeth ynghylch i ba raddau y mae'r NCEA Lefel 1 yn
gwbl angenrheidiol. 99
Nododd ein hymatebydd fod marciau myfyrwyr, o ran gwaith portffolio a asesir yn allanol, yn
cydredeg yn eithaf agos â pha mor dda yr oedd yr athro yn deall y safon a brofwyd. Mewn
achosion lle nad oedd athro wedi dirnad y safon yn iawn, ni phasiodd y dosbarth cyfan eu portffolio
a rhoddwyd ymyriadau ar waith dan arweiniad y Weinyddiaeth Addysg. Nodwyd nad oedd hyn
wedi digwydd gydag arholiad.
3.1.4.4. Seland Newydd: Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd
Ers cyflwyno NCEA, mae mwy o fyfyrwyr yn gadael yr ysgol gyda chymwysterau. Derbynnir NCEA
yn Seland Newydd a thramor gan y rhan fwyaf o gyflogwyr a darparwyr addysg drydyddol. Mae ei
safle ar y Fframwaith Cymwysterau Seland Newydd 10 lefel (y Fframwaith Cymwysterau
Cenedlaethol gynt) yn dangos ei fod yn cyd-fynd yn ehangach â system addysg Seland Newydd
a'r llwybrau a gynigir at addysg academaidd a galwedigaethol bellach.
Cymhwyster cenedlaethol yw’r NCEA ar Fframwaith Cymwysterau Seland Newydd. Gellir
defnyddio safonau y mae myfyrwyr ysgol uwchradd yn eu cyflawni’n rhan o’r NCEA fel blociau
adeiladu ar gyfer cymwysterau eraill.
Er mwyn bodloni'r gofyniad sylfaenol ar gyfer Mynediad i'r Brifysgol (UE), mae angen i fyfyrwyr
gael y credydau NCEA canlynol: NCEA Lefel 3, 14 credyd ym mhob un o'r tri phwnc cymeradwy
(mae 61 o bynciau cymeradwy 100 a phob un yn cynnwys rhwng 4 a 15 o safonau), UE
Llythrennedd (10 credyd ar Lefel 2 neu uwch, 5 mewn darllen a 5 mewn ysgrifennu), UE Rhifedd
(10 credyd ar Lefel 1 neu uwch). Ar gyfer rhai pynciau fel meddygaeth mae rhai prifysgolion yn
gofyn am arholiadau ychwanegol ond yn gyffredinol maent yn dibynnu’n llwyr ar y dyfarniad
Mynediad i’r Brifysgol. Derbynnir cymwysterau Seland Newydd yn gyffredinol yn yr Unol
Daleithiau, Awstralia a'r Deyrnas Unedig (DU). Mae lefel 3 NCEA yn cyfateb yn fras i Safon Uwch.
Yn ôl yr NZQA "mae ymchwil annibynnol wedi dangos bod perfformiad yn yr NCEA yn ddangosydd
da o lwyddiant ym mlwyddyn gyntaf y brifysgol."
3.1.4.5. Seland Newydd: A yw'r system asesu wedi newid dros amser? Beth yw'r
dylanwadau ar newid? A oes cynlluniau i newid y system asesu yn y dyfodol ac, os
felly, pam?

98 Y Weinyddiaeth Addysg (2017). Internal Assessment Resource Psychology Level 3.
https://ncea.tki.org.nz/content/download/6879/26978/file/psyc3_1A_dec17.docx
99 Strachan, J. (2002). Assessment in Change: Some Reflections on the Local and International Background to the
National Certificate of Educational Achievement. New Zealand Annual Review of Education, 11, 245-273.
100 NZQA (2021). Approved subjects for University Entrance.https://www.nzqa.govt.nz/qualificationsstandards/awards/university-entrance/approved-subjects/
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Cyn yr NCEA, roedd cymwysterau ysgolion uwchradd yn dibynnu'n drwm ar asesu allanol, a oedd
yn esgeuluso dysgu ffurfiannol a thystiolaeth a gasglwyd drwy gydol y flwyddyn ysgol. Roedd
hefyd yn cyfyngu ar nifer y myfyrwyr a allai basio. Dadleuir bod yr "NCEA yn rhoi darlun llawnach
o gymwyseddau a sgiliau myfyriwr. Mae asesu'n digwydd yn barhaus drwy gydol y flwyddyn, felly
mae popeth y mae'r myfyriwr yn ei gwblhau yn cyfrif tuag at ei gymhwyster. Mae myfyriwr yn cael
ei raddio yn erbyn canlyniadau safon. Mae unrhyw fyfyriwr sy'n dangos yr wybodaeth a'r sgiliau
sy’n ofynnol gan safon yn cyflawni'r credyd NCEA."
Cyflwynwyd yr NCEA rhwng 2002 a 2004 a chymerodd le’r cymwysterau Tystysgrif Ysgol,
Mynediad i'r Brifysgol, Tystysgrif Chweched Dosbarth a Bwrsariaeth y Brifysgol. Cymerodd sawl
degawd i Seland Newydd gyrraedd y pwynt hwn. Dywed Lennox (2001): "Gellir ystyried bod yr
NCEA yn gyfuniad o'r Fframwaith a'r dyfarniadau traddodiadol sy'n seiliedig ar arholiadau. Mae'r
rhan fwyaf yn ei ystyried yn gyfaddawd. Ond mae hefyd yn ffrwyth synhwyrol ac anochel y 30
mlynedd flaenorol." 101
Ers ei gyflwyno, mae'r cymhwyster wedi esblygu i adlewyrchu'r newid yn y byd y mae pobl ifanc yn
byw ynddo. Gwnaed newidiadau i gydnabod anghenion amrywiol dysgwyr a sicrhau bod ganddynt
y sgiliau cywir ar gyfer addysg bellach a chyflogaeth. Mae wedi cyflwyno tystysgrif cymeradwyo
sy'n cydnabod cyflawniad myfyrwyr ar lefel Teilyngdod neu Ragoriaeth ar draws pob maes dysgu a
chwrs unigol. 102
Nododd ein cyswllt yn yr NZQA fod y Weinyddiaeth Addysg wrthi’n cynnal Adolygiad o Safonau
Cyflawniad 103 a dyfalwyd y gallai'r NCEA symud yn ôl tuag at asesiad allanol, er iddo amlygu bod
asesiad allanol yn cynnwys portffolio yn ogystal ag arholiad felly efallai na fydd o reidrwydd yn
troi’n gyfan gwbl yn ôl at arholiadau. Serch hynny, nodwyd: "Mae yna edifeirwch ymhlith y
gymuned asesu... mae nifer y myfyrwyr sy'n gwneud arholiadau yn gostwng o’r naill flwyddyn i’r
llall 104... Maen nhw (y Weinyddiaeth Addysg) yn ystyried rhaniad mwy cyfartal rhwng safonau sy’n
cael eu marcio’n fewnol ac allanol."
Pan ofynnwyd pam y byddech yn defnyddio portffolio a asesir yn allanol yn hytrach na thasg a
asesir yn fewnol, daw'r ffiniau'n destun herio braidd rhwng gwahanol randdeiliaid o fewn system
asesu Seland Newydd gan y gellir dadlau o blaid y naill ddull neu'r llall. Bydd hyn yn rhywbeth i'w
fonitro dros y blynyddoedd nesaf wrth i'r adolygiad fynd rhagddo.
3.1.4.6. Seland Newydd: Cynnal safonau
Caiff rhai safonau eu hasesu'n fewnol gan athrawon yn ystod y flwyddyn. Asesir safonau eraill yn
allanol gan NZQA ar ddiwedd y flwyddyn e.e. mewn arholiad neu drwy bortffolio o waith.
Defnyddir asesiadau mewnol i asesu sgiliau a gwybodaeth na ellir eu profi mewn arholiad, e.e.
areithiau, prosiectau ymchwil a pherfformiadau. Gweler adnoddau pwnc NCEA am wybodaeth a
meini prawf asesu ar gyfer safon neu bwnc penodol.
Mae'r NCEA yn bwrw ymlaen â dull gweithredu sy’n cyfeirio at feini prawf neu ddull 'seiliedig ar
safonau' fel y cyfeirir ato yn Seland Newydd, gyda’i wreiddiau yn niwedd y 1980au, ond dywed

NZQA (2001). Where did NCEA come from? https://www.nzqa.govt.nz/ncea/understanding-ncea/history-ofncea/where-did-ncea-come-from/
102 NZQA (2021). History of NCEA. https://www.nzqa.govt.nz/ncea/understanding-ncea/history-of-ncea/
103 NCEA Education (2020). Review of Achievement Standards. https://ncea.education.govt.nz/review-achievementstandards
104Mae asesiad allanol yn cynnwys opsiwn portffolio neu arholiad gyda'r cyntaf yn ennill poblogrwydd.
101
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Strachan (2002) fod "y cyhoedd yn disgwyl ac yn credu bod asesiad a ardystiwyd yn genedlaethol
yn seiliedig ar safonau. Mae'r gallu i olrhain newid mewn lefelau cyflawniad cenedlaethol yn gofyn
am ryw fath o safoni." 105 Soniodd ein hymatebydd fod yna lefel o dderbyn bod cynnydd bach a
chynnil mewn cyrhaeddiad dros amser a bod y safonau'n cael eu hadolygu o bryd i'w gilydd i gyfrif
am hyn. Mae gan bob safon gylch adolygu, wedi'i grwpio fel arfer fesul uned. Cânt eu hadolygu
gan banel arbenigol sy'n ystyried y safonau presennol a'r galw am safonau amgen yn y dyfodol.
Maent hefyd yn ystyried ymhle y gallai dyblygu fodoli gyda safonau eraill. Cyhoeddir yr adolygiad
hwn ar-lein a chaiff ei grynhoi mewn adroddiad newid. Isod rydym yn rhoi enghraifft o 106 adroddiad
newid 107 yr adolygiad o Safonau'r Uned Gweinyddu Busnes i arddangos lefel y newidiadau a
wneir:
• "Arweiniodd yr adolygiad o 54 o safonau uned at newidiadau i 14 o safonau presennol er mwyn
sicrhau eu bod yn parhau’n gyfredol, a datblygu wyth safon newydd o ganlyniad i gyfuno a
disodli'r safonau presennol.
• Diweddarwyd y safonau i adlewyrchu'r derminoleg a ddefnyddiwyd yn y templed cyfredol
• Eglurwyd gwybodaeth am ganllawiau er mwyn adlewyrchu bwriad yn well a diweddaru
deddfwriaeth berthnasol.
• Diweddarwyd teitlau, lefelau, credydau a chynnwys yn y 14 safon a adolygwyd i adlewyrchu
gofynion ac arferion cyfredol, a'r gofynion rhestru cyfredol.
• Gostyngwyd lefel dwy safon i adlewyrchu cymhlethdod y gofynion a'r arferion presennol yn well.
• Gostyngwyd credydau chwe safon i adlewyrchu cymhlethdod y gofynion a'r arferion presennol
yn well.
• Newidiwyd teitlau naw safon er mwyn adlewyrchu bwriad yn well.
• Cafodd dwy safon eu hailddosbarthu i barth Gwasanaethau Gweinyddu Busnes.
• Dynodwyd bod 29 o safonau yn dod i ben heb eu disodli, gan nad oeddent bellach yn
berthnasol, yn addas at ddiben neu am eu bod yn dyblygu cynnwys mewn safonau newydd neu
gyfredol."
Roedd y gwaith sicrhau ansawdd trylwyr hefyd yn cynnig rhywfaint o sicrwydd fod yr athrawon yn
gweithio i safon gyson a archwilir gan broses gymedroli sy’n gweithio i 'safon genedlaethol'. Ym
mhob pwnc ceir rôl Safonwr Asesu Cenedlaethol i sicrhau bod yr asesiad mewnol ar gyfer
cymwysterau mewn maes dysgu penodol yn gredadwy iawn ac yn gyson â'r safon genedlaethol. 108
Bob blwyddyn, ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau, ar bob lefel NCEA, mae'r NZQA yn darparu:
• adroddiad asesu, 109
• manylebau asesu, 110 a
• sgoriau torri. 111
3.1.4.7. Seland Newydd: Sicrhau ansawdd

Strachan, J. (2002). Assessment in Change: Some Reflections on Local and International Background to the National
Certificate of Education Achievement (NCEA). New Zealand Annual Review of Education, 11, 245-273.
106 NZQA (2019). Review of Business Administration Unit Standards 2019. BusAdmin US review 2019 - standards
proposed to expire (nzqa.govt.nz)
107 NZQA (2019). Review of Business Administration Unit Standards
https://www.nzqa.govt.nz/nqfdocs/summaries/2020/Feb20/RevSumFeb20-05.doc
108 NZQA (2021). Job Description. National Assessment Moderator. https://www.nzqa.govt.nz/assets/About-us/Workingfor-NZQA/National-Assessment-Moderator.pdf
109 NZQA (2021). Assessment reports. https://www.nzqa.govt.nz/ncea/subjects/assessment-reports/
110 NZQA (2021). Assessment Specifications. https://www.nzqa.govt.nz/ncea/subjects/assessment-specifications/
111 NZQA (2021). Cut Scores. https://www.nzqa.govt.nz/ncea/subjects/cut-scores/
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Mae gan NZQA broses sicrhau ansawdd ffurfiol i sicrhau bod asesiad pob safon yn deg ar draws
yr holl fyfyrwyr, ni waeth ba ysgol y maent yn ei mynychu. Mae hyn yn cynnwys cymedroli
mewnol, cymedroli allanol a gwiriadau'r system asesu. I ddod o hyd i'r adroddiad Rheoli Asesiad
Cenedlaethol (MNA) ar gyfer ysgol benodol, dewch o hyd i'r ysgol drwy'r offeryn Chwilio
sefydliadau addysg .
Mae disgrifiad swydd ar gyfer safonwr NZQA yn dweud mai diben cymedroli yw rhoi sicrwydd bod
penderfyniadau asesu, mewn perthynas â safonau asesu, yn gyson yn genedlaethol. Dywedir
ynddo "Bob blwyddyn mae safonwyr yn cael eu hyfforddi a'u penodi gan dîm Asesu a Chymedroli
NZQA i gynorthwyo'r Safonwr Cenedlaethol sy'n gyfrifol am y broses. Dyrennir nifer o ysgolion a
Sefydliadau Addysg Drydyddol i bob safonwr. Caiff y llwyth gwaith ei ledu dros ddeng mis rhwng
mis Mawrth a mis Rhagfyr pan fydd ysgolion/sefydliadau addysg drydyddol yn anfon deunyddiau
asesu a samplau o waith myfyrwyr i'w safoni. Mae'r safonwr yn gyfrifol am gymedroli dyfarniadau
aseswyr, a deunyddiau asesu os oes angen, er mwyn sicrhau cysondeb â'r safon genedlaethol.
Maent yn cysylltu â safonwyr cenedlaethol sy'n darparu cymorth proffesiynol parhaus ac yn adrodd
arnynt." 112
Rhaid sefydlu prosesau cymedroli mewnol ym mhob ysgol ac mae'r NZQA yn manylu’n glir ar yr
hyn y dylid ei gynnwys:
•

•
•

"Rhaid i ysgolion sefydlu proses gymedroli fewnol sy'n bodloni gofynion NZQA ac sy'n cael
ei chymhwyso bob blwyddyn i bob safon a asesir yn fewnol sy'n cael ei hasesu, er mwyn
sicrhau bod dyfarniadau'n gyson â'r Safon Asesu.
Rhaid i ysgolion gael systemau monitro sy'n sicrhau y bu’r canlyniadau y maent yn adrodd
arnynt yn destun y broses safoni fewnol.
Rhaid cadw tystiolaeth o gymedroli mewnol a monitro cymedroli mewnol yr ysgol tan
ddiwedd y flwyddyn academaidd ganlynol." 113

Ar gyfer pob safon a asesir yn fewnol, mae NZQA yn darparu templed casglu tystiolaeth i'r
athrawon ei ddefnyddio; gweler Ffigur 10 am enghraifft o Gemeg Lefel 1.

NFER (2013) Maintaining qualification and assessment standards: summary of international practice.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605860/0113_Newma
nBurdett_Maintaining_qualification_and_assessment_standards_V4_FINAL.pdf
113 NZQA (2021) Assessment (including Examination) Rules for Schools with Consent to Assess 2021.
https://www.nzqa.govt.nz/about-us/our-role/legislation/nzqa-rules/assessment-including-examination-rules/6/4/
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Ffigur 10: Templed Casglu Tystiolaeth ar gyfer Asesiad Mewnol

Mae rhagor o fanylion am y gofynion cymedroli mewnol ar gyfer ysgolion ar gael ar wefan NZQA,
gweler Internal moderation » NZQA .
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Caiff cymedroli allanol hefyd ei egluro’n fanwl a'i ddyfynnu isod i osgoi unrhyw gamddehongli:

114

"Mae cymedroli allanol cenedlaethol yn rhoi sicrwydd bod penderfyniadau asesu, mewn perthynas
â safonau asesu, yn gyson yn genedlaethol. Mae cymedroli allanol safonau a asesir yn fewnol
mewn ysgolion uwchradd/Kura yn sicrhau bod dyfarniadau asesu (marcio gwaith myfyrwyr) yn
cyrraedd y safon genedlaethol. Pan nodir materion gyda barn aseswyr, gellir cymedroli'r
deunyddiau asesu a ddefnyddir (tasgau, gweithgareddau neu brofion) i sicrhau eu bod yn cyrraedd
y safon genedlaethol. Gall ysgolion/Kura gael gafael ar yr adroddiad ar gyfer pob safon, gan
gynnwys deilliannau cymedroli, drwy'r Cais Cymedroli Allanol. Mae gan bob ysgol ddyddiad
cyflwyno blynyddol ar gyfer cymedroli allanol. Cadarnheir y dyddiad cyflwyno yn gynnar yn y
flwyddyn newydd pan gaiff ysgolion eu cynghori pa safonau sydd wedi'u dewis i'w safoni. Fodd
bynnag, gall ysgolion ddewis cyflwyno deunyddiau i'w safoni yn gynharach na'r dyddiad cyflwyno
blynyddol.
Gan ddefnyddio'r Cais Cymedroli Allanol, mae angen i ysgolion gyflwyno'r canlynol:
•
•
•

Copi o'r dasg a/neu adnoddau ategol
Copi o'r amserlen asesu
Samplau dethol o waith myfyrwyr sy'n cynnwys y deunyddiau allweddol y mae'r asesydd
wedi'u defnyddio i lunio dyfarniad asesu. Os yw nifer y myfyrwyr a aseswyd yn fwy na'r
gofynion cyflwyno gofynnol+ ar gyfer y safon, rhaid dewis samplau'r myfyrwyr yn unol â
phroses ddethol ddogfennol yr ysgol/kura*.

+Gofynion cyflwyno gofynnol:
•
•

Wyth sampl o waith myfyrwyr ar gyfer safonau y mae mwy nag un radd basio ar gael ar eu
cyfer, e.e. Cyflawnwyd, Teilyngdod neu Ragoriaeth
Pedwar sampl o waith myfyrwyr ar gyfer safonau lle Cyflawnwyd yw’r unig radd basio ar eu
cyfer.

Os yw cyfanswm y myfyrwyr a aseswyd ar gyfer y safon yn llai na'r gofynion sylfaenol, rhaid
cyflwyno'r holl waith myfyrwyr.
*Rhaid i'r broses ddethol ar gyfer cymedroli allanol:
•
•
•

gael ei gwneud gan rywun heblaw'r athro a oedd yn marcio'r gwaith
defnyddio dull nad yw'n caniatáu ar gyfer rhagfynegi
dewis o waith yr holl fyfyrwyr a gyflwynodd waith ar gyfer yr asesiad."

3.1.4.8. Seland Newydd: Sut mae canfyddiadau am y ffordd y mae canlyniadau'n newid dros
amser yn rhyngweithio â hyder y cyhoedd ynddynt?
Mae'r NZQA yn nodi bod yr NCEA yn cael ei gydnabod gan gyflogwyr ac yn cael ei ddefnyddio fel
meincnod ar gyfer dethol gan brifysgolion a cholegau polytechnig. 115 Fodd bynnag, nododd ein
hymatebydd nad oedd ychydig o wybodaeth gan gyflogwyr o hyd am y safonau.
Mewn adroddiad NFER blaenorol yn cymharu sut mae gwahanol awdurdodaethau'n cynnal
safonau, "Dim ond Seland Newydd sy'n dibynnu'n bennaf ar farn arbenigol ac mae hyn wedi

NZQA (2021). External moderation for Secondary Schools/Kura. External moderation for Secondary Schools/Kura »
NZQA
115 NZQA (2021). Using NCEA after leaving school. Using NCEA after leaving school » NZQA
114
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arwain at faterion yn ymwneud ag ymddiriedaeth y cyhoedd yn y safonau." 116 Wrth fyfyrio ar
ganfyddiadau'r cyhoedd o'r NCEA, nododd ein hymatebydd, pan gafodd y system ei chyflwyno, fod
y cyhoedd, yn enwedig rhieni a fu’n destun y system gyfeirio norm flaenorol, yn ei chael yn anodd
deall a derbyn y newid i safonau a chredydau. Roedd rhywfaint o amheuaeth hefyd ymhlith y
cyhoedd o ran athrawon yn asesu eu myfyrwyr eu hunain ond roedd hyn yn lleihau dros amser
wrth i'r myfyrwyr a astudiodd yr NCEA eu hunain ddod yn rhieni a hwythau’n deall y cymhwyster yn
well o'u cymharu â'r rhai nad oedd yn ei ddeall. "Roedd angen newid o ran y gymuned gyfan ac
mae hyn yn cymryd amser".
Cyfeiriwyd ychydig hefyd at ffenomenau 'yr ysgol i lawr y ffordd' lle mae athrawon yn aml yn
myfyrio ei fod yn gweithio'n dda yn eu hysgol eu hunain, ond clywant nad yw ysgolion eraill o
reidrwydd yn dilyn y rheolau, er gellir cymhwyso'r syniad hwn i wahanol awdurdodaethau a
rhannau o'r systemau addysg ac asesu sydd ar waith.

Burdett, N., Houghton, E., Sargent C. a Tisi J. (2013). Maintaining Qualification and Assessment Standards:
Summary of International Practice. Slough: NFER.
116
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3.2.

Crynodeb

Mae'r adran gryno hon yn dwyn ynghyd ddirnadaeth o’r astudiaethau achos a'r ffeiliau ffeithiau a
gyflwynir yn Atodiad 4.1. Awgryma fod y rhan fwyaf o systemau'n cynnwys cyfuniad o asesiadau
mewnol athrawon ac arholiadau a osodir yn allanol. Os bydd a phan fydd athrawon yn ymwneud
ag asesu, gallant fod yn rhan o nifer o gyfnodau: dewis pa gynnwys a gwmpesir yn y lle cyntaf;
penderfynu sut y caiff ei asesu a chynnal yr asesiad. Mae'r graddau y mae gan athrawon
ymreolaeth ym mhob un o'r cyfnodau hyn yn amrywio'n sylweddol ar draws y gwahanol
awdurdodaethau gydag Ontario, Seland Newydd, y Ffindir, Sweden a'r Iseldiroedd yn cynnig
ymreolaeth helaeth tra bod Ffrainc ac Iwerddon yn llawer mwy cyfyngedig. Cynigia’r Swistir
gyfuniad anarferol gan ei fod yn canolbwyntio ar arholiadau diwedd ysgol, ond athrawon sy'n
pennu'r rhain.
Ar draws yr holl awdurdodaethau, mae'r asesiadau'n cronni mewn rhyw fath o dystysgrif gadael
ysgol sy'n gweithredu fel cofnod o gyflawniad. Ar gyfer y rhan fwyaf o awdurdodaethau (Estonia, y
Swistir, yr Iseldiroedd, yr Almaen, Ffrainc, y Ffindir, Seland Newydd ac Iwerddon), dyma'r brif sail
fel arfer i dderbyn myfyrwyr i astudiaeth bellach neu gyflogaeth. Ar gyfer awdurdodaethau eraill,
gweithredir arholiadau mynediad i’r brifysgol ar wahân, er enghraifft y SweSAT yn Sweden, a'r
Prawf Cyffredin ar gyfer Derbyniadau Prifysgolion yn Japan er bod y rhain yn gweithredu'n
wahanol ac nid ydynt yn gwbl gyfatebol. Mae Safle Derbyn Trydyddol Awstralia yn amrywiad ar y
rhain gan fod y sgoriau o Dystysgrif Addysg Queensland yn cael eu hailgalibro'n sylweddol i greu
trefn safle yn hytrach na thystysgrif cyflawniad.
Mae gan y system asesu ym mhob awdurdodaeth ei byr-hanes ei hun ond mae'n werth nodi bod
llawer yn y pair gyda phendil yn siglo'n araf rhwng y pwys a roddir i asesiad mewnol athrawon o'i
gymharu ag arholiadau allanol. Er enghraifft, mae Seland Newydd yn dangos ychydig o symudiad
tuag at asesu allanol, ac mae Queensland hefyd yn symud tuag at fwy o reolaeth allanol nag a
roddwyd o'r blaen. Yn y cyfamser, nid yw Ontario yn dangos arwyddion o duedd debyg. Mae rhai
awdurdodaethau fel Ffrainc gyda phwyslais cryf ar asesu allanol yn symud tuag at fwy o asesiadau
a arweinir gan athrawon yn y dyfodol.
O ran gosod a chynnal safonau, mewn llawer o'r awdurdodaethau, hyd yn oed y rhai lle mae cryn
ymreolaeth wedi'i datganoli i ysgolion ac athrawon, mae cymorth sylweddol (megis, tasgau asesu
enghreifftiol, meini prawf marcio a gweithgareddau cymedroli) yn cael ei roi neu ei gyflenwi gan y
corff llywodraethu yn yr awdurdodaeth. Er enghraifft, mae Awdurdod Cymwysterau Seland Newydd
yn cynnal ymarferion cymedroli helaeth fel y mae Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Queensland.
Nid yw'r un peth yn wir am Ontario lle dibynnir ar athrawon i fod yn gweithio i safon gyson ac ni
chyflwynir unrhyw waith yn ganolog.
Roedd dwy enghraifft nodedig o 'ddulliau o reoli risg chwyddiant graddau heb gyfiawnhad'; yn
gyntaf, yn yr Iseldiroedd, mae athrawon yn nodi gwaith eu myfyrwyr eu hunain ac mae'n cael ei
farcio eilwaith gan athro o ysgol arall. Yn ail, yn Ontario, rhoddir arian ychwanegol i ysgolion lle
mae dysgwyr yn perfformio'n gymharol wael. Yn Seland Newydd, Ontario a'r Swistir, gallai
absenoldeb ffocws ar dablau cynghrair a graddio ysgolion hefyd leihau'r pwysau ar athrawon
efallai i gyflwyno bod pob blwyddyn olynol yn perfformio'n well na'r un ddiwethaf.
O ystyried y 12 awdurdodaeth wahanol hyn, mae’n amlwg, ym mhob un, fod blynyddoedd
blaenorol polisi addysg a chysylltiadau'r llywodraeth ag athrawon i gyd yn llunio'r systemau
presennol. Gall Cymwysterau Cymru ddysgu o’r ffordd y mae'r ffactorau rhyng-gysylltiedig hyn
wedi esblygu wrth ystyried y diwygiadau parhaus o fewn ei awdurdodaeth ei hun. Rydym yn
argymell bod Cymwysterau Cymru yn ystyried Fframwaith Hulme (2006) ar gyfer deall trosglwyddo
polisi sy'n seiliedig ar sawl cwestiwn:
1. Pam a phryd mae chwaraewyr yn cymryd rhan mewn trosglwyddo polisi?
2. Pwy sy'n trosglwyddo polisi?
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3.
4.
5.
6.

Beth sy'n cael ei drosglwyddo?
O ble mae gwersi'n cael eu tynnu?
A oes gwahanol raddau o drosglwyddo?
Pryd mae chwaraewyr yn cymryd rhan mewn trosglwyddo polisi a sut mae hyn yn effeithio
ar y prosesau llunio polisïau a throsglwyddo polisi?
7. Beth sy'n cyfyngu ar drosglwyddo polisi?
8. Sut y gall ymchwilwyr ddechrau dangos bod trosglwyddo polisi’n digwydd?
9. Sut y gall trosglwyddo polisi helpu ein dealltwriaeth o fethiant polisi?
Hulme (2006, t. 176) 117
Yn yr un modd, mae Newmark (2002, t. 158) 118 yn defnyddio'r tabl canlynol i nodi ffyrdd amrywiol y
gall corff dynnu gwersi o arferion addysgol a fewnforir o gyd-destun arall.
Tabl 3: Mathau o dynnu gwersi
Mathau o
dynnu gwersi
Copïo
Efelychu
Croesi
Syntheseiddio
Ysbrydoliaeth

Diffiniad
Mabwysiadu fwy neu lai’n gyflawn o raglen sydd eisoes mewn
grym mewn awdurdodaeth arall.
Mabwysiadu rhaglen sydd eisoes mewn grym mewn
awdurdodaeth arall, gydag addasiad ar gyfer gwahanol
amgylchiadau,.
Cyfuno elfennau o raglenni o ddau le gwahanol.
Cyfuno elfennau cyfarwydd o raglenni sydd mewn grym mewn tri
lle gwahanol neu fwy.
Defnyddio rhaglenni o fannau eraill fel ysgogiad deallusol ar gyfer
datblygu rhaglen newydd heb analog mewn mannau eraill.

Credwn – o'u cymryd ar y cyd – y gallai cwestiynau Hulme a thabl Newmark roi rhai dulliau
defnyddiol i Cymwysterau Cymru hwyluso dealltwriaeth o'r graddau a'r ffyrdd y gallai defnydd
rhyngwladol o asesiadau athrawon ddarparu syniadau defnyddiol y gellir eu cymhwyso'n
llwyddiannus yng Nghymru.

Hulme, R. (2006). The role of policy transfer in assessing the impact of American Ideas on British social policy.
Global Social Policy, SAGE Publications, 2006, 6 (2), tt.173-195.
118 Newmark, A.J. (2002). An integrated approach to policy transfer and diffusion. Review of Policy Research 19(2),
153.
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4.1.

Ffeiliau ffeithiau

4.1.1.

Y Ffindir

Awdurdodaeth

Y Ffindir

Enw'r cymhwyster

Arholiad mynediad, arholiad galwedigaethol

Crynodeb
Asesiad ffurfiannol helaeth sy'n arwain at arholiad Matricwleiddio. System ddatganoledig gydag
Arholiad Matricwleiddio’r Ffindir yn cael ei osod gan y Bwrdd Arholiad Matricwleiddio.
Mae Arholiad Matricwleiddio’r Ffindir yn arholiad cenedlaethol a gymerir yn gyffredinol ar
ddiwedd ysgol uwchradd uchaf y Ffindir. Diben yr arholiad matricwleiddio yw penderfynu a yw
ymgeiswyr wedi cymhathu'r aeddfedrwydd, yr wybodaeth a'r sgiliau a nodir yn y Cwricwlwm
Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Uwchradd Uchaf Gyffredinol.
Er y cyfeirir ato fel arholiad, mae'n cynnwys sawl asesiad. Ar ddiwedd addysg uwchradd uchaf
gyffredinol, mae myfyrwyr yn sefyll yr arholiad matricwleiddio. Mae'r arholiad yn cynnwys pedwar
prawf o leiaf; mae un ohonynt, y prawf ym mamiaith yr ymgeisydd, yn orfodol i bob ymgeisydd.
Yna, mae'r ymgeisydd yn dewis tri phrawf gorfodol arall o blith y pedwar prawf canlynol: y prawf
yn yr ail iaith genedlaethol, prawf iaith dramor, y prawf mathemateg, ac un prawf yn y dewis
astudiaethau cyffredinol o brofion, h.y. y gwyddorau a'r dyniaethau.
Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
"Trefnir a darperir addysg gan awdurdodau lleol (bwrdeistrefi yn bennaf) gyda'r wladwriaeth yn
rhannu ei chostau drwy drosglwyddiad llywodraeth statudol" (Gweinyddiaeth Addysg y Ffindir,
2009, t. 15).
Mae system addysg y Ffindir yn cael ei rheoli gan y wladwriaeth ac yn gymharol ymreolaethol ar
gyfer bwrdeistrefi. "Mae'r llywodraeth yn pennu amcanion cyffredinol addysg a rhaniad oriau
ystafell ddosbarth rhwng gwahanol bynciau. Mae'r Weinyddiaeth Addysg yn drafftio
deddfwriaeth a phenderfyniadau'r llywodraeth sy'n ymwneud ag addysg. Mae'r Bwrdd Addysg
Cenedlaethol yn nodi amcanion pendant a chynnwys craidd y cyfarwyddyd yn y gwahanol
bynciau ac mae'n gyfrifol am y cwricwlwm craidd cenedlaethol gyda'i normau cyfeiriol ar gyfer
cyflawniad da ym mhob un (marc 8 ar raddfa o 4 i 10). Awdurdodau lleol (bwrdeistrefi yn
gyffredinol) sy'n gyfrifol am drefniant ymarferol addysg ac am gyfansoddi'r cwricwlwm trefol yn
seiliedig ar y cwricwlwm craidd cenedlaethol." (Gweinyddiaeth Addysg y Ffindir, t.16)
Mae system asesu'r Ffindir wedi'i chynllunio i wella dysgu, mae'n "galonogol ac yn gefnogol ei
natur" (Bwrdd Addysg Cenedlaethol y Ffindir, 2010, “Encouraging Assessment and Evaluation”,
para. 1).
Mae’r Ffindir yn gwahaniaethu eu system addysg o'r model gorllewinol cyffredinol mewn tri maes
allweddol.
Yn gyntaf, mae'r Ffindir yn dadlau bod model y Gorllewin yn canolbwyntio ar safoni sy'n arwain
at safonau caeth ar gyfer addysg i sicrhau ansawdd y canlyniadau. I'r gwrthwyneb, mae'n well
gan y Ffindir hyblygrwydd ac amrywiaeth, y maent yn ei ddisgrifio fel "Datblygu cwricwlwm ysgol,
llywio drwy wybodaeth a chymorth."
Yn ail, mae'r Ffindir yn dadlau bod y gorllewin yn rhoi gormod o bwyslais ar lythrennedd a
rhifedd tra bod y Ffindir yn rhoi pwyslais ar wybodaeth eang. Mae gwybodaeth eang felly i fod i
wella pob agwedd ar dwf a dysgu unigolion.
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Yn drydydd, mae gan y Ffindir ddiwylliant o ymddiriedaeth a phroffesiynoldeb o ran gwerthuso
eu hathrawon. Mae'n well gan y Ffindir ymddiried bod athrawon yn gwybod beth sydd orau ar
gyfer cynnydd myfyrwyr tra bod y model gorllewinol yn dibynnu ar werthuso drwy arolygiad.
Er gwaethaf llwyddiant y Ffindir, rhybuddiodd Grubb (2007) fod diwygiadau addysgol y Ffindir yn
gweithio o fewn gwlad fechan gyda phoblogaeth weddol homogenaidd. Gall yr un diwygiadau
fod yn anos eu gweithredu mewn gwledydd mawr sydd â mwy o anghydraddoldeb cymdeithasol,
cymunedau mewnfudwyr neu ddysgwyr Saesneg. Mae'r cyfraddau cyflawniad uchel yn y Ffindir
hefyd yn cael eu llunio gan bolisïau cymdeithasol y wladwriaeth sy'n darparu gofal iechyd,
prydau bwyd, cwnsela ac addysg uwch am ddim. Profwyd bod y diwygiadau hyn yn lleddfu rhai
o'r ffactorau sy'n effeithio'n negyddol ar berfformiad myfyrwyr yn yr ysgol.
Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
Mae system asesu'r Ffindir yn ffurfiannol yn bennaf. Ffocws yr asesu yw gwella'r dysgu a
chyfarwyddyd athrawon. Asesir myfyrwyr yn y Ffindir o fewn arferion ystafell ddosbarth, "fel yr
asesiad cynhwysfawr terfynol o gynnydd myfyrwyr ar benllanw addysg sylfaenol, ac yn ystod yr
arholiad matricwleiddio i fod yn faen prawf ar gyfer derbyn i’r coleg."
Mae Arholiad Matricwleiddio’r Ffindir yn arholiad cenedlaethol a gymerir yn gyffredinol ar
ddiwedd ysgol uwchradd uchaf y Ffindir. Cynhelir yr arholiad bob dwy flynedd yn y gwanwyn ac
yn yr hydref, ar yr un pryd ym mhob ysgol uwchradd uchaf yn y Ffindir. Diben yr arholiad
matricwleiddio yw penderfynu a yw ymgeiswyr wedi cymhathu'r aeddfedrwydd, yr wybodaeth a'r
sgiliau a nodir yn y Cwricwlwm Craidd Cenedlaethol ar gyfer Addysg Uwchradd Uchaf
Gyffredinol ac a ydynt wedi cyrraedd lefel ddigonol o aeddfedrwydd yn unol ag addysg ysgol
uwchradd uchaf.
Mae'r Bwrdd Arholiad Matricwleiddio yn gyfrifol am baratoi ac asesu'r arholiad matricwleiddio.
Mae aelodau'r bwrdd yn cynrychioli gwahanol bynciau, ac mae ganddynt tua 330 o aelodau
cynorthwyol i'w helpu i baratoi ac asesu'r arholiad.
Mae tua 35,000 o fyfyrwyr yn pasio'r arholiad yn flynyddol, a 30,000 ohonynt yn ei basio yn y
gwanwyn. Mae'r Arholiad Matricwleiddio yn destun proses ddigido ar hyn o bryd. Cynhaliwyd y
profion digidol cyntaf yn hydref 2016 mewn daearyddiaeth, athroniaeth ac Almaeneg. Y prawf
olaf i’w ddigido fydd y prawf mathemateg, nid yw hyn wedi'i gadarnhau eto. O hynny ymlaen ni
fydd profion papur traddodiadol ar gael mwyach.
"Mae'r arholiad digidol yn ei gwneud hi'n bosibl defnyddio mwy o ddeunyddiau gydag eitemau
prawf: lluniau, fideo a sain. Nid yw myfyrwyr wedi'u cyfyngu i system brofi sy'n seiliedig ar borwr
nad yw ond yn cofnodi eu hatebion. Mae gan y gliniadur y maent yn ei ddefnyddio amrywiaeth o
gymwysiadau a ddefnyddir hefyd wrth addysgu. Er enghraifft, gall eitem brawf gynnwys data
taenlen y mae'n rhaid ei ddadansoddi gan ddefnyddio rhai o'r offer ystadegol, ac yna ei
ddefnyddio fel rhan o'r ateb.
Gall myfyrwyr ddod â'u dyfais eu hunain neu fenthyg un o'r ysgol. Hyd yn hyn defnyddiwyd mwy
na 2,000 o wahanol fodelau gliniadur. Ar ddechrau prawf, mae myfyrwyr yn mynd i system
weithredu Linux o gof USB sy'n cael ei ddosbarthu i ysgolion gan y Bwrdd Arholiad
Matricwleiddio. Oherwydd y system weithredu wedi'i theilwra, ni all myfyrwyr gael at eu ffeiliau
a'u rhaglenni lleol ond dim ond y cymwysiadau a'r deunyddiau hynny a osodwyd ymlaen llaw ar
y system weithredu. Mae cyfrifiaduron myfyrwyr wedi'u cysylltu â'r gweinydd drwy rwydwaith
lleol sydd fel arfer wedi'i wifro. Nid yw'r rhwydwaith wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd. Mae myfyrwyr
yn cael y cwestiynau prawf a'r deunyddiau atodedig drwy borwr sy'n cysylltu â'r system brofi.
Mae'r system brofi yn rhedeg ar liniaduron y myfyrwyr eu hunain ac mae wedi'i chysylltu â'r
gweinydd lleol. Y rheswm dros redeg system brofi hunangynhwysol wedi'i dosbarthu yn hytrach
na phensaernïaeth gwmwl yw lleihau risg anawsterau technegol yn ystod prawf. Caiff atebion a
ffeiliau myfyrwyr eu cadw wrth gefn yn awtomatig ar y gweinydd lleol. Ar ôl y prawf, anfonir
atebion myfyrwyr i wasanaeth gwe'r Bwrdd Arholiad Matricwleiddio lle cânt eu marcio a'u
sgorio'n gyntaf gan athrawon ac yna gan feirniaid y Bwrdd. Gan nad yw'r gweinyddion lleol
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wedi'u cysylltu â'r Rhyngrwyd, caiff yr atebion eu hallforio i gof USB a'u llwytho i fyny'n
ddiweddarach i'r gwasanaeth gwe.
Er mwyn helpu ysgolion uwchradd uchaf i ymarfer ar gyfer yr arholiad digidol, mae'r Bwrdd
Arholiad Matricwleiddio wedi datblygu system arholiadau cwrs digidol, Abitti, ochr yn ochr â'r
arholiad digidol. Mae ei swyddogaethau a'i hoffer yn debyg i'r rhai a ddefnyddir yn yr Arholiad
Matricwleiddio. Mae Abitti yn cynnig proses gyflawn ar gyfer trefnu arholiad cwrs: creu'r ffyn
USB i fyfyrwyr a gweinyddwyr, ysgrifennu eitemau prawf, cynnal arholiad y cwrs yn y rhwydwaith
lleol ac asesu atebion y myfyrwyr. Drwy gynnal arholiadau cwrs gydag Abitti, bu athrawon a
myfyrwyr yn gallu ymarfer defnyddio'r system arholi ddigidol ymlaen llaw.
Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd:
Mae pasio'r Arholiad Matricwleiddio’n rhoi'r hawl i'r ymgeisydd barhau â'i astudiaethau yn y
brifysgol a sefydliadau addysg uwch eraill.
Y graddau Lladin a'r pwyntiau cyfatebol a roddir ar gyfer y profion yw:
• laudatur (y Lladin am "canmolwyd", 7),
• eximia cum laude approbatur ("wedi pasio gyda chanmoliaeth eithriadol", 6),
• magna cum laude approbatur ("wedi pasio gyda llawer o ganmoliaeth", 5),
• cum laude approbatur ("wedi pasio gyda chanmoliaeth", 5),
• lubenter approbatur ("wedi pasio'n foddhaol", 3),
• approbatur ("wedi pasio", 2), ac
• improbatur ("wedi methu", 0).
Yn y Ffindir, asesir cyrhaeddiad myfyrwyr nifer o weithiau yn ystod naw mlynedd addysg
sylfaenol, ond nid arholiadau ffurfiol mo'r asesiadau hyn fel arfer. Mae myfyrwyr yn aml yn
cwyno am y llu o arholiadau sydd ganddynt, yn eu barn hwy.
Defnyddir profion normadol yn eang i sgrinio plant am anawsterau dysgu mewn darllen,
ysgrifennu a mathemateg. Gweinyddir y rhain gan athrawon arbennig neu seicolegwyr ysgol.
Defnyddir y canlyniadau i helpu i bennu unrhyw ddarpariaethau y gall fod eu hangen ar fyfyrwyr
ag anghenion arbennig.
"Mae mynediad i'r ysgol uwchradd uchaf yn seiliedig ar gais a thystysgrif ysgol sylfaenol, gyda
gofynion arbennig ar gyfer rhai rhaglenni. Mewn bwrdeistrefi mwy o faint, mae ysgolion
uwchradd uchaf cyffredinol yn tueddu i ffurfio 'trefn safle' yn seiliedig ar GPA y myfyrwyr sy'n dod
i mewn bob blwyddyn." (t. 15, Gweinyddiaeth Addysg y Ffindir a Pisa)
Newidiadau yn y gorffennol
Newidiadau yn y dyfodol
Yn y 1980au, datganolwyd addysg y Ffindir i
Bydd addysg orfodol yn cael ei hestyn tan 18
raddau helaeth. Terfynodd y llywodraeth
oed neu hyd nes y cwblheir cymhwyster
bolisïau a oedd yn strwythuro diwrnod gwaith
uwchradd uchaf; addysg uwchradd uchaf
a gwerthusiadau ysgol yr athro yn lle rhoi mwy gyffredinol ac arholiad matricwleiddio neu
o bŵer i gymunedau lleol.
gymhwyster galwedigaethol.
Ym 1999, newidiodd y Ddeddf Addysg
Sylfaenol ddiben gwerthuso oddi wrth lywio
Daw’r diwygiad i rym ar 1 Awst 2021. Y bobl
norm a thuag at ddiben datblygu addysg a
ifanc sy'n gorffen eu haddysg sylfaenol yng
gwella amodau dysgu.
ngwanwyn 2021, sef y rhai a anwyd yn 2005 yn
Diwygio'r cwricwlwm cenedlaethol yn 2017
bennaf, fydd y grŵp oedran cyntaf y bydd y
diwygiad yn effeithio arno.
Safonau
O 2014–2017, diwygiodd y Ffindir y cwricwla craidd cenedlaethol ar bob lefel o addysg:
plentyndod cynnar, cyn-gynradd, sylfaenol (cynradd ac uwchradd isaf), ac uwchradd uchaf. O
ganlyniad, mae'r cwricwla craidd bellach yn ffurfio llinell gydlynol drwy'r system addysg gyfan.
Roedd y broses yn seiliedig ar ddeialog go iawn a rhannu gwersi a ddysgwyd rhwng tair lefel o
addysg: cenedlaethol, trefol a'r ysgolion. Bu athrawon yn chwarae rhan ganolog. Dylanwadodd
eu profiadau a'u syniadau ar gynllunio a chyfeiriad y broses yn ogystal â llunio'r nodau diwygio.
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Gwahoddwyd myfyrwyr, rhieni, ymchwilwyr, addysgwyr athrawon, sefydliadau cymdeithas sifil
amrywiol a grwpiau buddiant eraill hefyd i gymryd rhan. Mae'n ymddangos bod hyn wedi arwain
at lefel uchel o ymrwymiad i'r gwaith cwricwlwm lleol ac ysgol gan yr awdurdodau trefol,
penaethiaid ac athrawon. O dymor yr hydref 2016 ymlaen, seiliwyd yr addysgu a'r dysgu ar y
cwricwla newydd.
Sicrhau ansawdd
Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol i ddarparwyr addysg werthuso eu haddysg a'i heffeithiolrwydd a
chymryd rhan mewn gwerthusiadau allanol. Cynhelir gwerthusiadau ar lefel leol gan fwrdeistrefi
a sefydliadau addysgol. Ar lefel ranbarthol, mae'r gwaith o fonitro addysg yn cael ei wneud yn
rhannol gan yr Asiantaethau Gweinyddol Gwladol Rhanbarthol (AVI). Ar lefel genedlaethol,
cyfrifoldeb Canolfan Gwerthuso Addysg y Ffindir, FINEEC, yw gwerthuso addysg. Mae FINEEC
yn gweithredu fel uned ar wahân o fewn Asiantaeth Addysg Genedlaethol y Ffindir.
Disgwylir i ddarparwyr addysg ac ysgolion gael cynllun ar gyfer gwerthuso a datblygu. Mae gan
y darparwyr yr ymreolaeth i benderfynu ar yr amcanion ar eu pennau eu hunain.
Nid oes unrhyw gyfarwyddebau cenedlaethol ynghylch y dulliau gwerthuso mewnol. Gall
darparwyr addysg ddefnyddio eu gweithdrefnau eu hunain neu gomisiynu gwerthusiadau allanol.
Nid yw gwerthusiadau allanol yn cael eu defnyddio'n aml iawn mewn addysg gyffredinol.
Mae FINEEC yn cynnal gwerthusiadau cenedlaethol o ganlyniadau dysgu mewn addysg cyngynradd a sylfaenol. Mae'r rhain yn werthusiadau sy'n seiliedig ar samplau y gellir eu hallosod i
fod yn berthnasol i'r grŵp oedran cyfan. Mae tua 5–10 y cant o ddisgyblion y grŵp oedran yn
cymryd rhan yn y gwerthusiad.
Yn ogystal â'r asesiad uniongyrchol, cesglir gwybodaeth gan benaethiaid, athrawon a disgyblion,
er enghraifft, ar ddulliau gweithio a threfniadau addysgu, adnoddau addysgol, asesu myfyrwyr ac
agweddau astudio'r disgyblion.
Ffocws y gwerthusiadau cenedlaethol yw'r system addysg gyfan. Mae asesiadau o ganlyniadau
dysgu yn darparu data ar sut y cyrhaeddwyd amcanion y cwricwla craidd cenedlaethol ar gyfer
addysg cyn-gynradd a sylfaenol. Mae'r canlyniadau'n darparu data dilynol ar wahaniaethau
rhanbarthol a rhyw, er enghraifft, yn ogystal ag agweddau a chymhelliant disgyblion tuag at
astudiaethau.
Hyder y cyhoedd
Tan yn ddiweddar, ystyriwyd yn eang mai'r Ffindir sy’n cynnal y safon ar gyfer polisi addysg
llwyddiannus er bod hyn wedi'i herio'n fwy diweddar. Mae'r Ffindir y gwledydd o'r radd flaenaf
ym mhob prawf PISA ers 2000, ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae perfformiad y wlad
Nordig wedi gostwng. Er bod y safle mewn llythrennedd mathemategol wedi parhau ar ei lefel
flaenorol, gostyngodd perfformiad llythrennedd darllen a gwyddoniaeth. Yn y cyfamser, mae
Estonia wedi rhagori ar y Ffindir yn safle PISA fel arweinydd Ewrop.
Parhaodd myfyrwyr o'r Ffindir i berfformio'n dda mewn llythrennedd darllen, ond bu'r
gwahaniaeth mewn sgiliau darllen merched a bechgyn ymhlith y mwyaf yn y gwledydd a
gymerodd ran (51 pwynt o blaid merched yn PISA 2018, o'i gymharu â 30 sef cyfartaledd
OECD). Un duedd arall sy'n peri pryder fu dylanwad cynyddol cefndir economaidd-gymdeithasol
ar ganlyniadau dysgu. Yn benodol, bu nifer y darllenwyr sy'n perfformio'n wael yn y chwarter
economaidd-gymdeithasol isaf ar gynnydd, tra bod canlyniadau'r grwpiau economaiddgymdeithasol uchaf wedi aros yr un fath.
URL(au) deunydd cyfeirio
• https://www.ylioppilastutkinto.fi/en/matriculation-examination/digital-matriculationexamination
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•
•
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•
•
•
•
•
•

https://www.ylioppilastutkinto.fi/en/matriculation-examination/digital-matriculationexamination
https://www.abitti.fi/
Finland | Eurydice (europa.eu))
Education GPS - Finland - Student performance (PISA 2018) (oecd.org)
https://www.allianceforchildhood.eu/files/Improving_the_quality_of_Childhood_Vol_7/QO
C%20V7%20CH06%20DEF%20WEB.pdf
https://www.statista.com/statistics/986919/pisa-student-performance-by-field-and-scorefinland/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/finland/quality-assurance-earlychildhood-and-school-education_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-schooleducation-21_en
Kupiainen, S. Hautamaki, J. Karjalainen, T. (2009). The Finnish Education System and
Pisa. Ministry of Education Publications. Ar gael yn:
https://core.ac.uk/download/pdf/198190106.pdf

Oedran / cyfnod addysg cymwysterau:
~ 18 oed / ISCED lefel 3
Cais (ticiwch bob un sy'n berthnasol):
X
Ffurfiannol
X
Crynodol
Dysgu ac ymarfer
X

Ysgol
Llawer yn y fantol

X

AB
AU
Technegol proffesiynol /
arbenigol
Dysgu gydol oes (e.e. ieithoedd
hunanddysgedig)
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4.1.2.

Ffrainc

Awdurdodaeth

Ffrainc

Enw'r cymhwyster

Bagloriaeth
Tystysgrif ymadawyr ysgol

Crynodeb
Mae Ffrainc yn enwog am fod yn ganoledig iawn. Y weinyddiaeth ganolog sy’n gosod
arholiadau’r Fagloriaeth ond yr athrawon sy’n eu marcio. Gallai chwyddiant graddau fod yn
broblem.
Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Mae Ffrainc yn enwog am fod yn ganoledig iawn ("os yw'n brynhawn dydd Mawrth, rhaid mai
Balsac ydyw") gyda'r cwricwlwm, y system arholi, y tasgau a osodir, y sgoriau torri (a bennir
ymlaen llaw) a hyd yn oed y rheithgorau sy'n gyfrifol am oruchwylio canlyniadau – gan gynnwys
ystyried perfformiad yn yr ysgol mewn achosion ffiniol – i gyd wedi'u penderfynu'n ganolog, heb
fawr o fewnbwn o gwbl gan athrawon. Mae'r sefyllfa ychydig yn fwy cynnil na hynny.
Ymhell cyn symud i addysg uwchradd uchaf, mae dysgwyr yn destun cyfres o asesiadau
canolog ffurfiol a gellir cydnabod eu cyrhaeddiad yn y collège drwy ddiploma mygedol
cenedlaethol (DNB) drwy arholiad ffurfiol mewn ystod o bynciau (heb gynnwys ITM, yn
ddiddorol). Wrth ddechrau eu haddysg uwchradd uchaf, maent yn cymryd profion ffurfiol pellach
– mewn Ffrangeg a mathemateg - y prawf gosod safle. Mae hyn i gyd yn dylanwadu ar y cwrs
astudio ar gyfer y dysgwr yn yr ysgol uwchradd uchaf ac felly ar natur y fagloriaeth a gymer – a
dilyniant dilynol, neu fel arall, i AU. Mae tair Bagloriaeth, un cyffredinol (wedi'i rhannu ymhellach
yn ffrydiau sy'n nodi rhywfaint o arbenigedd), un technolegol ac un galwedigaethol. Fel gyda'r
rhan fwyaf o systemau, mae'n ymddangos eu bod yn ffractal pan fyddwch yn dechrau edrych. I
bob pwrpas, y Fagloriaeth gyffredinol a’r Fagloriaeth dechnolegol yw'r porth at gyrsiau AU neu
gyrsiau galwedigaethol uwch. Mae'n werth cofio, yn y system haenog iawn yn Ffrainc, fod cam
pellach i'r rhai mwyaf llwyddiannus yn y Fagloriaeth, sef dwy flynedd o gyrsiau paratoi
cystadleuol iawn ar gyfer y grandes écoles elitaidd.
Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
Mae'r weinyddiaeth ganolog (ar gyfer Addysg Genedlaethol, Ieuenctid a Chwaraeon) yn pennu'r
cwricwlwm ac yn goruchwylio'r broses gymhleth o bennu asesiadau'r Fagloriaeth lle ceir ychydig
iawn o gyfranogiad gan athrawon a'r asesiadau safonedig cynharach. Mae'r strwythur marcio ar
gyfer yr arholiadau wedi'i bennu'n llwyr ymlaen llaw (pob un wedi'i farcio allan o 20, gyda sgoriau
torri ar gyfer pasio (8), eithaf da (12), da (14) a da iawn (16) a hyd yn oed rheolau sy’n pennu a
all dysgwyr gymryd ail ran yr asesiad Bagloriaeth. Fodd bynnag, mae gan athrawon ddwy rôl mae’r naill yn gymharol ddibwys, a’r llall yn allweddol ond yn cael ei diystyru’n aml. Yn gyntaf,
mae'r rheithgorau, sy’n cymeradwyo canlyniadau Bagloriaeth i bob pwrpas, yn defnyddio'r hyn
sy'n gyfystyr â chofnod cyflawniad y dysgwr ar gyfer ei flynyddoedd uwchradd uchaf i
benderfynu ar achosion ymylol. Yn ail, yr athrawon sy'n marcio'r Fagloriaeth, er nad eu
myfyrwyr eu hunain yn benodol.
Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd:
Bagloriaeth: gan ddibynnu ar ba Fagloriaeth a gymerir, a lefel y llwyddiant a geir, mae’n
penderfynu dilyniant i AU, cyrsiau galwedigaethol uwch a chyflogaeth.
Newidiadau yn y gorffennol
Wedi’i hen sefydlu!

Newidiadau yn y dyfodol
Mae pwysau sylweddol i ddiwygio'r
Fagloriaeth, yn enwedig y Fagloriaeth
gyffredinol. Yn wir, roedd athrawon yn bygwth
gwrthod cyflwyno eu marciau yn 2019 oni bai
bod symudiadau i ddiwygio yn parhau. O
2021, bydd y ffrydiau Bagloriaeth gyffredinol yn
mynd, a bydd 40 y cant o'r canlyniad yn
dibynnu ar waith myfyrwyr yn y flwyddyn olaf:
newid mawr.
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Safonau
Pob un wedi'i diffinio'n ganolog o ran cynnwys y cwricwlwm, strwythur y cymhwyster, tasgau yn
yr asesiad a graddfeydd marcio.
Sicrhau ansawdd
O ystyried strwythuro canolog a llawer o brofion safonedig canolog, mae'r wlad yn cadw llygad
barcud ar ei safonau, ei phrosesau a'i chanlyniadau – yn ogystal â chael Pisa ac ati i roi
persbectif rhyngwladol.
Hyder y cyhoedd
Tua'r adeg yr oedd llawer o ffwdan yn cael ei gwneud yn y DU am chwyddiant graddau fel
bygythiad i safonau, roedd twf tebyg yn Ffrainc a oedd fel petai’n cael ei gyflwyno’n gyffredinol
fel ffynhonnell o falchder cenedlaethol. Mae hyn yn debygol o fod yn gysylltiedig â thargedau'r
llywodraeth ar gyfer mynediad i brifysgolion neu gellid ei fframio’n welliant mewn cyrhaeddiad
gan ddibynnu ar y lens y mae rhywun yn ei ystyried drwyddi.
URL(au) deunydd cyfeirio
• Education GPS - France - Student performance (PISA 2018) (oecd.org)
• France | Eurydice (europa.eu)
• Decree No. 2014-940 of 20 August 2014 on the service obligations and missions of
teaching staff working in a public secondary education establishment - Légifrance
(legifrance.gouv.fr)
• L'état de l'École 2019 | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports
• https://qips.ucas.com/qip/france-baccalaureat-general-assessed-from-2021
Oedran / cyfnod addysg cymwysterau:
~ 18 oed / ISCED lefel 3
Cais (ticiwch bob un sy'n berthnasol):
Ffurfiannol
AB
x
Crynodol
AU
Dysgu ac ymarfer
Technegol proffesiynol /
arbenigol
x
Ysgol
Dysgu gydol oes (e.e. ieithoedd
hunanddysgedig)
x
Llawer yn y fantol
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4.1.3.

Yr Almaen

Awdurdodaeth

Yr Almaen

Enw'r cymhwyster

Diploma gadael ac Abitur

Crynodeb:
System ffederal, wedi'i dirprwyo'n helaeth i Länder ond, fel sy'n digwydd yn aml, mae system
sy'n cael ei dirprwyo'n enwol yn fwy canoledig nag yr ymddengys.
Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Mae'r Länder yn gyfrifol am yr ysgolion ac asesu'r myfyrwyr (dau o ysgol y dysgwr) ar gyfer yr
Abitur, ond mae Cynhadledd Sefydlog Gweinidogion Addysg a Materion Diwylliannol y Länder
yng Ngweriniaeth Ffederal yr Almaen wedi cymryd cyfrifoldeb am bennu'r safonau ar draws
ystod eang o’r pynciau ysgol allweddol. Mae gan bob un o 16 talaith yr Almaen wahanol raglen
Abitur, sy'n golygu bod amrywiadau rhwng Länder ym manylion y system, megis pan fydd
cyfnodau wedi'u strwythuro.
Mae perfformiad myfyrwyr yn y cyrsiau a astudir yn y ddwy flynedd olaf o addysg wedi'u graddio
(ar raddfa chwe phwynt ac mae'r marciau hyn wedi'u hagregu â pherfformiad yn yr Abitur – i bob
pwrpas, arholiad yr ymadawyr i benderfynu a ydynt yn gymwys ar gyfer AU neu addysg
alwedigaethol). Mae'n rhaid i fyfyrwyr astudio pum cwrs ar draws tri maes ar un o ddwy lefel
(sylfaenol a chynyddol). Dewisir pynciau o dri maes pwnc, y mae'n rhaid i bob un ohonynt gael
ei gynrychioli a'i astudio drwy gydol gyrfa'r ysgol hyd at, a chan gynnwys, yr arholiad Abitur ei
hun: I ieithoedd, llenyddiaeth, y celfyddydau; II gwyddorau cymdeithasol; III mathemateg,
gwyddorau naturiol, technoleg. Cymerir o leiaf ddau bwnc fel prif gyrsiau dwys (Leistungskurse)
y mae'n rhaid i un ohonynt fod yn Almaeneg neu'n iaith dramor neu'n fathemateg neu'n
wyddoniaeth naturiol; mae'r pynciau eraill yn cael eu cymryd fel cyrsiau sylfaenol (Grundkurse).
Mae amrywiaeth o ofynion ychwanegol yn dibynnu ar y llwybr dilyniant arfaethedig. Mae'r Abitur
yn cynnwys arholiadau mewn pedwar (neu bump) pwnc, unwaith eto ar draws y tri maes, gan
gynnwys dau o leiaf o blith Almaeneg, ITM a mathemateg, a dau o leiaf ar lefel gynyddol. Profir
tri o'r pynciau drwy arholiad ysgrifenedig, a'r llall drwy brawf lafar.
Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
Cyfrifoldeb y gynhadledd sefydlog yn bennaf yw safonau, ond yr athrawon sy'n bennaf gyfrifol
am eu cymhwyso. Maent yn gyfrifol am farcio'r cyrsiau drwy gydol ac, yn benodol, y rheini yn y
ddwy flynedd olaf o addysg sy'n cyfrif tuag at raddio. Maent hefyd yn marcio, mewn parau (er
nad yw'n glir a yw hyn yn annibynnol), yr Abitur, sy'n cyfuno â pherfformiad yn y dystysgrif raddio
i gyfrif mewn dilyniant.
Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd:
Tystysgrif ysgol uwchradd: cofnod o gyflawniadau yn y ddwy flynedd olaf yn yr ysgol
Mae angen perfformiad ar lefel benodol yn yr Abitur er mwyn symud ymlaen i'r brifysgol.
Newidiadau yn y gorffennol
Ar ôl ailuno, parhaodd y rhan fwyaf o daleithiau
hen Ddwyrain yr Almaen ag arholiadau a
ganolir gan y wladwriaeth, ac ar ddechrau'r
21ain ganrif, mabwysiadodd llawer o daleithiau
arholiadau canoledig. Yn 2013, cyflwynodd
pob talaith arall ac eithrio Rheinland-Pfalz
hefyd arholiadau ysgrifenedig wedi'u canoli o
leiaf yn y pynciau craidd (Almaeneg,
mathemateg a'r iaith dramor gyntaf, sef
Saesneg fel arfer).
Safonau

Newidiadau yn y dyfodol
Dim newidiadau wedi'u cynllunio ond symudiad
posibl tuag at asesiadau wedi’u canoli (gweler
"Hyder y cyhoedd")
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Cynnwys a bennir yn bennaf gan Gynhadledd Sefydlog y Gweinidogion Addysg a Materion
Diwylliannol (KMK); Abitur yn cael ei dderbyn fel un sy'n cyfateb i gymwysterau L3 fel Safon
Uwch.
Sicrhau ansawdd
Mae'r KMK yn cymryd cyfrifoldeb am werthuso. Mae strategaeth gynhwysfawr ar gyfer monitro
addysgol, sy'n cynnwys amrywiaeth o fesurau, gan gynnwys cymryd rhan mewn astudiaethau
rhyngwladol fel Pisa a TIMMS.
Hyder y cyhoedd
Roedd perfformiad yr Almaen yn Pisa 2018 yn uwch na'r cyfartaledd (er nad yn ysgubol felly) ac
mae'n ymddangos bod lefel gyffredinol o foddhad â hynny.
Yn ôl arolwg cynrychioliadol, mae 80 y cant o blaid cyflwyno’r un arholiadau ledled y wlad i
raddedigion ysgol uwchradd, a byddai'n well gan 61 y cant gael system ganolog. Dywedodd
Gweinidog Addysg a Materion Diwylliannol Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann o'r CDU
canol-dde, yn ddiweddar fod angen Abitur cenedlaethol ar yr Almaen o fewn "pump i ddeng
mlynedd".
URL(au) deunydd cyfeirio
• Germany | Eurydice (europa.eu)
• Education GPS - Germany - Student performance (PISA 2018) (oecd.org)
• German Higher Education Entrance Qualification - Study in Germany for Free (studyingin-germany.org)
• Standing Conference (kmk.org)
• https://www.thelocal.de/20190726/should-germany-get-rid-of-abitur-lottery-and-opt-fornationwide-high-school-leaving-diploma/
• https://www.ucas.com/sites/default/files/2015-international-qualifications.pdf (t27)
Oedran / cyfnod addysg cymwysterau:
~ 18 oed / ISCED lefel 3
Cais (ticiwch bob un sy'n berthnasol):
x
Ffurfiannol
AB
x
Crynodol
AU
Dysgu ac ymarfer
Technegol proffesiynol /
arbenigol
Ysgol
Dysgu gydol oes (e.e. ieithoedd
hunanddysgedig)
Llawer yn y fantol
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4.1.4.

Iwerddon

Awdurdodaeth
Iwerddon
Enw'r cymhwyster
Tystysgrif Gadael Sefydledig/Alwedigaethol/Gymhwysol
Crynodeb
Mae hon yn system gymharol ganolog gyda'r rhan fwyaf o'r asesiadau wedi'u gosod yn ganolog.
Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Mae system Iwerddon yn destun newidiadau mawr ar bob lefel ar hyn o bryd, gan gynnwys
uwchradd is ac uwchradd uchaf. Mae tystysgrif gadael eithaf ffurfiol ar gyfer addysg uwchradd
is, gyda pherfformiad yn cael ei fesur gan gyfuniad o asesiadau yn yr ystafell ddosbarth, tasgau
asesu (a osodir gan gomisiwn arholiadau'r wladwriaeth) ac arholiadau terfynol sy’n cael eu
gosod, eu rheoli a'u marcio gan y comisiwn hwnnw. Mae addysg uwchradd uchaf yn cynnwys
Blwyddyn Bontio ddewisol, gan roi cyfle i ddysgwyr ddilyn gweithgareddau, gan gynnwys profiad
gwaith, heb unrhyw bwysau arholiadau. Mae tystysgrif derfynol y rhai sy'n gadael yn cynnwys
arholiadau terfynol, arholiadau ymarferol a gwaith cwrs ymarferol.
Mae hon yn system gymharol ganolog gyda'r rhan fwyaf o'r asesiadau wedi'u gosod yn ganolog,
hyd yn oed ar gyfer ardystiad uwchradd is. Mae'r syniad o flwyddyn ddewisol o addysg yn y
canol yn anarferol (mae ymhell dros 50 y cant yn manteisio arni) ond mae'r rhaglen ddwy
flynedd olaf gydag arholiadau ar y diwedd yn eithaf cyfarwydd. Ar gyfer y Dystysgrif Sefydledig,
mae dysgwyr yn cymryd 6-8 pwnc y mae'n rhaid i un ohonynt fod yn Wyddeleg. Gall y rhain fod
naill ai ar lefel uwch neu gyffredin (mae Gwyddeleg a mathemateg hefyd yn cynnig lefel sylfaen).
(Rhaid cofio bod system Iwerddon yn un ddwyieithog.) Mae'r ardystiad terfynol ar raddfa 8
pwynt newydd (sy’n cymryd lle un cymhleth 14 pwynt). Ar gyfer y dystysgrif alwedigaethol mae
dysgwyr yn cymryd 6-7 pwnc ynghyd â dau fodiwl cyswllt sy'n gysylltiedig â’r byd gwaith. Asesir
drwy gyfuniad o arholiadau a phortffolio terfynol. Mae'r Dystysgrif Gymhwysol yn gyfuniad o
arholiadau a chredydau terfynol ar gyfer cyrsiau a ddilynir dros y ddwy flynedd. Dyma'r
Dystysgrif Sefydledig sydd â'r cyswllt mwyaf uniongyrchol â dewis ar gyfer AU.
Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
Fel y nodwyd, mae hon yn system gymharol ganolog gyda swmp yr asesu’n digwydd ar ffurf
asesiadau a osodir yn allanol, sef arholiadau terfynol yn amlach na pheidio. Fodd bynnag, mae
rôl o hyd gan waith cwrs ar gyfer llawer o'r pynciau yn y Tystysgrifau, gan gynnwys pynciau fel
hanes a daearyddiaeth yn ogystal â'r pynciau amlycach. Mae'n amlwg mai po leiaf academaidd
yw'r cymhwyster, po fwyaf yw'r rôl ar gyfer asesu athrawon.
Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd:
Tystysgrif Sefydledig: prif lwybr i AU
Tystysgrif Alwedigaethol: llwybr at astudiaeth alwedigaethol uwch
Tystysgrif Gymhwysol: yn tystio i gyrhaeddiad a chyflawniad i'r rhai nad yw'r llwybrau tystysgrif
eraill yn addas ar eu cyfer.
Newidiadau yn y gorffennol
Newidiadau yn y dyfodol
Rheolir arholiadau i raddau helaeth gan
Newidiadau i strwythur graddio'r dystysgrif
Gomisiwn Addysg y Wladwriaeth a sefydlwyd
gadael drwy leihau nifer y graddau penodol
yn 2003. Roedd y comisiwn hwn yn golygu
sydd ar gael o 14 i 8.
bod y cwricwlwm a manylebau pwnc unigol yn
cael eu llunio gan y Cyngor Cenedlaethol ar
Credir nad yw addysg ail i drydedd lefel yn
gyfer y Cwricwlwm ac Asesu. (ES, 2018, t.
gweithio'n dda a bod hyn yn niweidio profiad
158)
myfyrwyr mewn cylch uwch a'u parodrwydd ar
gyfer addysg uwch.
Awgrymodd y Gweinidog Addysg Uwch fod
'Agenda Pontio' yn digwydd, gan fynd i'r afael
â "rhagweladwyedd problemus" a gwrthdroi
nifer y llwybrau mynediad cynyddol arbenigol
ar gyfer cyrsiau prifysgol yr ystyriwyd eu bod
wedi cynyddu cystadleuaeth yn artiffisial yn y
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farchnad bwyntiau. (Safonau arholiadau,
2018, t. 160)
Oherwydd y pandemig, mae gan fyfyrwyr
ddewis o sefyll arholiad ysgrifenedig, gan
ddewis graddau achrededig yn seiliedig ar
amcangyfrifon athrawon, neu'r ddau, fesul
pwnc. Byddant yn cael eu credydu'n
awtomatig gyda'r gorau o'r ddau ganlyniad.

Safonau
"Gosodir safonau fesul pwnc ac ar wahân ar bob lefel o fewn pwnc. Mae'r ffiniau gradd wedi'u
pennu. At hynny, nid oes darpariaeth ar gyfer darparu math o drawsnewid graddio i'r sgorau
crai. Felly, mae'r marc crai yn pennu'r radd ymlaen llaw sy'n sefydlog dros amser ar draws
pynciau. Mae hyn yn peri heriau sylweddol o ran cynnal cysondeb mewn safonau graddio dros
amser, gan ei bod yn amhosibl gwarantu (heb brofi eitemau’n rhydd) y bydd cyfres o gwestiynau
arholiad blwyddyn benodol yn destun yr un galw’n union â'r gyfres a ddefnyddiwyd mewn
unrhyw flwyddyn arall. Caiff y cyfyng-gyngor graddio hwn ei ddatrys drwy ymgorffori proses
gosod safonau o fewn y broses farcio ei hun. Hynny yw, os oes arwyddion bod y broses farcio
yn cynhyrchu dosbarthiad gradd sy'n amhriodol yng nghyd-destun ystadegau o flynyddoedd
blaenorol a'r lefelau cyflawniad a welir, defnyddir addasiadau i'r cynlluniau marcio i gyflawni
newidiadau yn nosbarthiad marciau crai ac felly'r graddau. Yn ei hanfod, dyma'r weithdrefn:
• Paratoir y cynllun marcio cyn yr arholiad mewn drafft a disgwylir iddo barhau i fod yn
amhendant hyd nes cwblhau’r broses safoni
• Gellir gwneud addasiadau rhagarweiniol i'r drafft hwn ar ôl i'r arholiad gael ei gymryd a
chyn i'r arholwyr gael eu hyfforddiant
• Ar ôl hyfforddi, mae arholwyr yn marcio sampl o sgriptiau. Dadansoddir data o'r
broses, ystyrir unrhyw faterion nas rhagwelwyd a allai fod wedi codi, a gwneir
asesiadau ansoddol o safon y gwaith a gafwyd
• Os oes angen, caiff y cynllun drafftio ei addasu, er mwyn sicrhau bod effaith gyfunol y
papur arholiad a'r cynllun marcio yn cynrychioli safon debyg i safon y blynyddoedd
blaenorol. Yna caiff yr holl sgriptiau eu marcio yn unol â'r cynllun diwygiedig." (ES,
2018, 164-165)
Sicrhau ansawdd
Gyda system asesu ganolog iawn, nid yw'n syndod bod y dull Sicrhau Ansawdd hefyd wedi'i
ganoli i raddau helaeth. Mae arolygiaeth, sy'n debyg yn fras i Ofsted, sy’n cael ei chefnogi gan
wahanol gyrff eraill (y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer y Cwricwlwm ac Asesu; y Ganolfan Ymchwil
Addysgol, sy'n cynnwys gwerthuso gwahanol ymarferion rhyngwladol, Ansawdd a
Chymwysterau Iwerddon).
Hyder y cyhoedd
Mae pryderon am broses farcio'r Dystysgrif Gadael. Mae Comisiwn Arholiadau'r Wladwriaeth
wedi cyfaddef bod y ffordd y caiff marciau ar gyfer cwestiynau unigol eu newid (er mwyn sicrhau
bod hyd at 100,000 o fyfyrwyr yn cyflawni graddau sy'n weddol gyson o’r naill flwyddyn i’r llall) yn
"lleihau tegwch" am fod rhai myfyrwyr yn elwa ac eraill yn cael eu cosbi; yn gwneud cynlluniau
marcio terfynol yn "llai dilys"; ac yn "cyfaddawdu cywirdeb marcio".
Perfformiodd Iwerddon yn uwch na chyfartaledd OECD yn PISA 2018.
URL(au) deunydd cyfeirio
• Ireland | Eurydice (europa.eu)
• Education GPS - Ireland - Student performance (PISA 2018) (oecd.org)
• SEC Home - State Examination Commission (examinations.ie)
• Home - National Council for Curriculum and Assessment (ncca.ie)
• Home (qqi.ie)
• Home - Educational Research Centre (erc.ie)
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https://www.irishtimes.com/opinion/editorial/the-irish-times-view-on-state-exams-markingtime-for-a-fairer-system-1.4142130
Oedran / cyfnod addysg cymwysterau:
~ 16 oed / ISCED 119 lefel 2
~ 18 oed / ISCED lefel 3
Cais (ticiwch bob un sy'n berthnasol):
x
Ffurfiannol
AB
x
Crynodol
AU
Dysgu ac ymarfer
Technegol proffesiynol /
arbenigol
x
Ysgol
Dysgu gydol oes (e.e. ieithoedd
hunanddysgedig)
x
Llawer yn y fantol
•

119 UNESCO (2012). International Standard Classification of Education ISCED 2011.
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
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4.1.5.

Japan

Awdurdodaeth

Japan

Enw'r cymhwyster

Tystysgrif addysg uwchradd uwch

Crynodeb
Mae system addysg gyfan Japan yn gymhleth iawn: megis system isffyrdd Tokyo. Mae sawl
math o ysgol, sy'n cwmpasu'r ystod oedran lawn (mae tua 30 y cant o ddisgyblion uwchradd
uchaf Japan yn mynychu ysgolion preifat) a hyd yn oed mwy ar ôl i chi symud i addysg ôl-ysgol.
Mae addysg orfodol yn cwmpasu graddau 1-9 ac mae mynediad i'r uwchradd uchaf fel arfer
drwy arholiad.
Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Yn ogystal â thair blynedd o gwrs uwchradd uchaf amser llawn, gall dysgwyr weithio'n rhanamser neu ddilyn cyrsiau gohebu i gymhwyso. Gall cyrsiau fod yn gyffredinol (fel arfer ar gyfer y
rhai sy'n anelu at AU) neu’n addysg fwy arbenigol/galwedigaethol.
Mae'n debyg bod rhyw fath o addysg AU neu addysg ôl-ysgol ar gael i unrhyw un sydd wedi
cwblhau 12 mlynedd o addysg amser llawn neu gyfwerth: "person sydd wedi graddio o Ysgolion
Uwchradd Uchaf neu Ysgolion Addysg Uwchradd". Mae’n debyg mai'r unig asesiad ffurfiol yw
ymarferion monitro cenedlaethol: Mae MEXT yn cynnal yr Asesiad Cenedlaethol o Allu
Academaidd mewn mathemateg a Japaneeg ar gyfer myfyrwyr yn chweched flwyddyn yr ysgol
elfennol a thrydedd flwyddyn yr ysgol uwchradd is. Fel arall, er bod cynnwys cyrsiau'n cael ei
benderfynu fwyfwy’n ganolog, mae penderfyniadau am gynnydd dysgwyr fel petaent yn cael eu
datganoli i'r ysgolion a'u hathrawon.
Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
Mae'n ymddangos bod tystysgrif yn cael ei chyflwyno i bob pwrpas ar sail amser a
wasanaethwyd, y hynny’n rhannol oherwydd bod cymaint o amrywiaeth mewn llwybrau dilyniant,
a byddai felly'n anodd darparu set glir a manwl gywir o reolau. Nid oes sôn ychwaith am raddau.
"Mae athrawon ar bob lefel o addysg yn asesu eu myfyrwyr drwy brofion a ddatblygwyd gan
athrawon a mathau eraill o waith myfyrwyr. Mae athrawon yn aml yn treulio blynyddoedd lawer
gyda'r un grŵp o fyfyrwyr ac yn gyffredinol disgwylir iddynt gynnal ymweliadau cartref o bryd i’w
gilydd, meithrin perthynas â theuluoedd myfyrwyr, a mynychu digwyddiadau chwaraeon ac
allgyrsiol eraill i gefnogi’r myfyrwyr, felly mae'r broses asesu ar gyfer myfyrwyr unigol yn aml yn
fwy cyson ac mae'r wybodaeth yn aml yn fwy hygyrch i rieni sy'n adnabod athrawon yn dda.
Mae gan Japan asesiadau cenedlaethol—yr Asesiad Cenedlaethol o Allu Academaidd
(NAAA)—yng ngraddau 6 a 9. Mae'r asesiadau hyn mewn mathemateg, Japaneeg a
gwyddoniaeth, ac ers 2019, Saesneg. Gweinyddwyd NAAA am y tro cyntaf yn 2007 i sampl o
fyfyrwyr er mwyn llywio'r gwaith o gynllunio cwricwlwm a pholisi. Ers 2013, mae'r asesiadau
wedi'u gweinyddu'n flynyddol i bob myfyriwr gradd chwech a naw, gyda'r nod o ddarparu mwy o
ddata perfformiad i ardaloedd ac ysgolion. Mae'r prawf yn cynnwys eitemau sy'n asesu
gwybodaeth bwnc yn ogystal ag eitemau sy'n asesu'r gallu i gymhwyso gwybodaeth i
sefyllfaoedd byd go iawn; yn 2019, cyfunwyd yr adrannau hyn i adlewyrchu'r cwricwlwm
diwygiedig. Gweinyddir yr un eitemau i bob myfyriwr ar yr un pryd ac fe'u cyhoeddir ar ôl i'r prawf
gael ei weinyddu. Mae'r llywodraeth yn cyhoeddi sgoriau pwnc NAAA cymedrig ar gyfer pob
rhanbarth bob blwyddyn ac yn graddio rhaglywiaethau yn unol â hynny. Mae gan fyrddau
addysg ac ysgolion trefol yr opsiwn o ryddhau eu canlyniadau; yn gyffredinol, defnyddiant y
sgoriau i nodi meysydd lle gellid gwella addysgu a dysgu.
Mae'r Weinyddiaeth yn bwriadu cyflwyno asesiad tebyg ar gyfer diwedd yr ysgol uwchradd
uchaf."
https://ncee.org/country/japan/
Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd:
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Tystysgrif gadael uwchradd uchaf (neu gyfwerth): dilyniant i addysg ôl-uwchradd.
Roedd Prawf y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Derbyniadau Prifysgolion (neu Ganolfan Shiken
fel y cyfeirir ati) yn arholiad safonedig a ddefnyddir gan brifysgolion cenedlaethol, cyhoeddus a
rhai prifysgolion preifat. Fe'i cynhelid dros ddeuddydd yng nghanol mis Ionawr bob blwyddyn ac
mae dros 500,000 o fyfyrwyr yn ei gymryd. Yn aml, mae gan brifysgolion eu hasesiadau eu
hunain – defnyddir Canolfan Shiken fel "rownd gyntaf". Disodlwyd yr asesiad hwn ym mis
Ionawr 2021.
Newidiadau yn y gorffennol
Mae gan system Japan hanes hir ac fe'i
datblygwyd mewn cyfnod gwahanol iawn. Bu'n
rhaid iddi esblygu'n helaeth i ddarparu ar gyfer
newidiadau yn Japan ond hefyd ei angen i
chwarae rhan yn y maes rhyngwladol. Rwy'n
tybio bod rhan o'r cymhlethdod yn dod o'r
broses ychwanegiadol hon: pe bawn i am
gyrraedd yno, ni fyddwn yn dechrau o'r fan
hon!

Newidiadau yn y dyfodol
Mae Japan yn gweithio ar hwyluso pontio llyfn
o'r ysgol uwchradd i'r brifysgol drwy wneud
newidiadau integredig i addysg ysgol
uwchradd a phrifysgol.
Disodlwyd Canolfan Shiken ym mis Ionawr
2021 gan y Prawf Cyffredin newydd ar gyfer
Derbyniadau i Brifysgolion, gyda'r bwriad o
brofi galluoedd ymgeiswyr yn fwy cyffredinol
gan ddibynnu llai ar y fformat amlddewis.
Bydd yr arholiad newydd hefyd yn cynnwys
elfen lafar.
Oherwydd Covid, mae gweinyddiaeth addysg
Japan wedi dweud wrth fyrddau addysg ledled
Japan y gall gwaith academaidd a wnaed o
dan amodau penodol gartref gael ei dderbyn
a'i adlewyrchu mewn canlyniadau academaidd.

Safonau
Mae'n ofynnol i bob ysgol gynradd ac uwchradd yn Japan ddilyn y Cwrs Astudio sy'n nodi
safonau'r cwricwlwm cenedlaethol. Mae'r Cwrs Astudio yn cael ei ddrafftio gan athrawon ysgol
ac arbenigwyr dethol ym maes pob pwnc targed, a'i fandadu gan y Weinyddiaeth Addysg. Ers ei
gyflwyno yn 1948, diwygiwyd y Cwrs Astudio bron bob degawd ers hynny, ac mae bellach yn ei
nawfed ffurf.
Sicrhau ansawdd
Mae Japan yn perfformio'n dda yn PISA (ail mewn mathemateg a phumed mewn gwyddoniaeth
yn 2015), er ei bod yn gyffredinol yn ffafrio bechgyn dros ferched o gymharu â chyfartaleddau
PISA.
Hyder y cyhoedd
Mae addysg yn destun balchder cenedlaethol
Sgandal rhyngwladol am fod prifysgolion yn ymyrryd â sgoriau ymgeiswyr benywaidd
Mae myfyrwyr dan bwysau mawr i wneud yn dda mewn arholiadau mynediad i'r brifysgol, gan
arwain at bryder mawr a hyd yn oed rhai achosion o hunanladdiad
URL(au) deunydd cyfeirio
• National Institute for Educational Policy Research (nier.go.jp)
• https://www.japanistry.com/university-entrance-process-japanese-nationals/
• https://www.nippon.com/en/japan-data/h00596/japan-to-introduce-new-universityentrance-exam-in-2021.html
• https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46568975
• https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0969594X.2016.1225667
• https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/04/16/editorials/governments-supportschools-essential/
• https://wenr.wes.org/2021/02/education-in-japan
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Oedran / cyfnod addysg cymwysterau:
~ 16 oed / ISCED 120 lefel 2
~ 18 oed / ISCED lefel 3
Cais (ticiwch bob un sy'n berthnasol):
Ffurfiannol
Crynodol
Dysgu ac ymarfer
X

Ysgol
Llawer yn y fantol

X

AB
AU
Technegol proffesiynol /
arbenigol
Dysgu gydol oes (e.e. ieithoedd
hunanddysgedig)

120 UNESCO (2012). International Standard Classification of Education ISCED 2011.
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
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4.1.6.

Yr Iseldiroedd

Awdurdodaeth
Yr Iseldiroedd
Enw'r cymhwyster
Arholiad gadael ysgol
Crynodeb
Ar y naill law, mae system yr Iseldiroedd yn ganoledig iawn ac, ar y llall, wedi'i datganoli'n
helaeth.
Nid oes cwricwlwm cenedlaethol yn yr Iseldiroedd, ond mae'r Weinyddiaeth Addysg, Diwylliant a
Gwyddoniaeth yn gosod "amcanion dysgu craidd y disgwylir i fyfyrwyr eu cyflawni... Ar gyfer y
cylch uchaf o addysg uwchradd, mae'r Weinyddiaeth Addysg, Diwylliant a Gwyddoniaeth wedi
llunio targedau dysgu, sydd wedi'u trosi'n feysydd llafur arholiadau a osodir yn ganolog. Mae'r
rhain yn dylanwadu'n gryf ar y cwricwla a addysgir mewn addysg uwchradd uchaf." (EEAN,
2014, t. 60)
Mae dwy ran i'r arholiad gadael ysgol: sef arholiad ysgol ac arholiad cenedlaethol. Mae'r maes
llafur arholiadau ar gyfer y ddwy ran yn cael ei gymeradwyo gan y Gweinidog Addysg, Diwylliant
a Gwyddoniaeth.
Rhoddir tua’r un pwys i berfformiad yn yr arholiad ysgol a pherfformiad yn yr arholiad canolog, er
bod awgrymiadau y cafwyd newid mewn pwysigrwydd tuag at yr arholiad canolog.
Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Mae dwy ran i'r arholiad gadael ysgol: sef arholiad ysgol ac arholiad cenedlaethol. Mae'r maes
llafur arholiadau ar gyfer y ddwy ran yn cael ei gymeradwyo gan y Gweinidog Addysg, Diwylliant
a Gwyddoniaeth.
Bob blwyddyn, mae'n ofynnol i ysgolion gyflwyno eu maes llafur arholiadau ysgol i'r Arolygiaeth.
Er mwyn helpu ysgolion, mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ddatblygu'r Cwricwlwm (SLO) yn
cyhoeddi canllawiau arholiadau ysgol ar gyfer pob pwnc a lefel addysg. Mae maes llafur yr
arholiad ysgol yn nodi:
pa elfennau o'r maes llafur sy'n cael eu profi, a phryd;
sut y cyfrifir marciau, gan gynnwys y pwysiad a ddyrennir i brofion, a chyfleoedd i'w hailsefyll.
Mae’r arholiad ysgol fel arfer yn cynnwys dau brawf neu ragor y pwnc. Gall y rhain fod yn
llafar, yn ymarferol neu'n ysgrifenedig. Ar gyfer aseiniadau ymarferol ni roddir unrhyw farciau,
dim ond cydnabyddiaeth bod yr ymgeisydd wedi'u cwblhau'n iawn. Rhaid cwblhau arholiad yr
ysgol a chyflwyno'r canlyniadau i'r Arolygiaeth cyn i'r arholiad cenedlaethol ddechrau. Ar gyfer
rhai pynciau dim ond arholiad ysgol sydd.
Mae’r arholiad cenedlaethol yn cynnwys:
profion gyda chwestiynau penagored neu amlddewis;
elfen ymarferol mewn rhai achosion.
Gellir sefyll yr arholiad cenedlaethol dair gwaith yn ystod y flwyddyn ysgol – ym mis Mai, Mehefin
ac Awst. Mae pob ymgeisydd yn sefyll yr arholiad ym mis Mai. Mae sesiynau mis Mehefin ac
Awst ar gyfer disgyblion sy'n ailsefyll, neu'r rhai nad oeddent yn gallu sefyll yr arholiad ym mis
Mai.
"Mae'r cyfrifoldebau ar gyfer gwerthuso ac asesu addysgol wedi'u rhannu'n gyfartal bron ar
draws lefelau gweinyddol. Rheolir cryn dipyn gan y lefel ganolog, e.e. y Weinyddiaeth Addysg
a'r Arolygiaeth. Caiff un rhan hanfodol arall, sef asesu myfyrwyr, ei rheoli yn y pen draw gan
ysgolion, ond gyda chymorth sefydliadau allanol, megis Cito. Mae ysgolion hefyd yn gyfrifol am
eu gwaith rheoli ansawdd eu hunain ac mae'n ofynnol iddynt lunio cynllun ar gyfer asesu
ansawdd, o bosibl drwy hunanarfarniad ysgol. Yn olaf, mae ysgolion yn gyfrifol am arfarnu
athrawon. Hefyd, mae sefydliadau ar lefel gyfryngol addysg (cynghorau PO a VO) yn rheoli
gwaith gwerthuso ysgolion i ryw raddau, a hynny’n enwedig drwy raglen ddiweddar o "Windows
for accountability" (EEAN, 2012, t. 29)

|74|

Mae rôl yr awdurdodau taleithiol mewn addysg wedi'i chyfyngu i dasgau goruchwylio a
chyfreithiol. Mae'r gwaith o weinyddu a rheoli ysgolion mewn addysg gynradd ac uwchradd ac
ysgolion ar gyfer addysg alwedigaethol uwchradd yn cael ei drefnu'n lleol.
Bwrdd yr ysgol sy’n gyfrifol am yr ysgol ac am ansawdd yr addysg, gan gynnwys cyrraedd y
targedau cyrhaeddiad.
"Ar lefel asesu myfyrwyr unigol mae tair gweithdrefn sefydledig ar waith: system arholi ffurfiol ar
ddiwedd yr ysgol uwchradd, prawf ymadawyr ysgol ar ddiwedd yr ysgol gynradd a weinyddir
mewn 85 y cant o'r ysgolion (a fydd yn orfodol o 2014) a system monitro disgyblion sy'n seiliedig
ar IRT ar lefel ysgolion cynradd ac uwchradd." (Educational Evaluation and Assessment in the
Netherlands, 2012, t.29)
Nid yw asesiad ffurfiannol wedi'i gynnwys mewn cyfreithiau na rheoliadau addysg canolog yn yr
Iseldiroedd. Mae'r Weinyddiaeth Addysg, Diwylliant a Gwyddoniaeth a'r Arolygiaeth Addysg yn
annog "gwaith sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau". Er mwyn hyrwyddo'r nod hwn, mae'r polisi'n
pwysleisio gwahanol elfennau o asesu ffurfiannol megis gweithio gyda lefelau cyfeirio
cenedlaethol, defnyddio systemau monitro myfyrwyr i fesur twf dysgu, rhoi adborth i fyfyrwyr a
gwahaniaethu cyfarwyddyd i gyflawni gwelliannau mewn deilliannau dysgu. (EEAN, 2014, t. 61)
Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
Mae asesiad crynodol yn yr Iseldiroedd yn seiliedig yn bennaf ar farn broffesiynol athrawon ac
fe'i hategir gan argaeledd offer asesu safonedig. Mae athrawon yn dewis gwahanol dechnegau
asesu. Mae addysgwyr yn datblygu profion ar eu pen eu hunain neu gyda chydweithwyr, "gan
ddefnyddio profion a ddarparwyd gan y "dull" penodol yr oeddent yn ei ddefnyddio a phrynu
profion oddi ar y silff a gynigir gan werthwyr gwahanol."
Weithiau mae myfyrwyr yn gwneud portffolios i ddarparu asesiad mwy cynhwysfawr o'u gwaith.
Ymhlith y dulliau asesu eraill mae defnyddio systemau amrywiol i "agregu, trefnu ac arddangos
data myfyrwyr er mwyn ei wneud yn fwy defnyddiadwy." (EEAN, 2014, t. 63-64)
Cynhelir asesiad parhaus sawl gwaith y flwyddyn. Yn y rhan fwyaf o ysgolion, caiff rhieni dri neu
bedwar adroddiad cynnydd y flwyddyn. Mae rhai ysgolion hefyd yn rhoi adroddiadau interim bob
chwe wythnos ar gynnydd disgyblion. Mae marciau cardiau adrodd yn seiliedig ar ddata niferus
am berfformiad disgybl. Er bod gan bob ysgol ei system asesu ei hun, mae marciau cerdyn
adrodd yn gyffredinol yn adlewyrchu perfformiad cyfunol disgybl ar:
brofion ysgrifenedig a llafar i sicrhau bod gwaith cartref wedi'i wneud;
profion ysgrifenedig;
prosiectau.
Dengys y Ddeddf Addysg Uwchradd y rhwymedigaethau y mae'n rhaid i fwrdd yr ysgol eu
bodloni. Rhaid i fwrdd yr ysgol gynnig ei gyflenwad er mwyn iddo gyrraedd y targedau
cyrhaeddiad a lefelau cyfeirio (ar gael mewn Iseldireg yn unig).
Mae'r targedau cyrhaeddiad yn cael eu llunio o dan gyfrifoldeb y Gweinidog Addysg, Diwylliant a
Gwyddoniaeth ac yn disgrifio'r hyn y disgwylir i ddisgyblion ei gyflawni o ran gwybodaeth a
sgiliau yn y blynyddoedd is. Mae ysgolion yn monitro cynnydd disgyblion drwy brofion rheolaidd.
Fel arfer, trafodir cynnydd y myfyriwr gyda rhieni / gwarcheidwaid y disgybl.
Y canlyniad hwn, ynghyd â’r arholiad ysgol, yw canlyniadau terfynol yr arholiadau.
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assessment-general-lowersecondary-education-25_en
Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd:
Mae perfformiad cyffredinol ar yr arholiadau yn pennu natur y dystysgrif a enillir gan fyfyrwyr a'r
math o hyfforddiant neu addysg bellach y gallant ei ddilyn.
Newidiadau yn y gorffennol
Newidiadau yn y dyfodol
Mae'r Iseldiroedd wedi newid asesiad myfyrwyr Cynigiwyd nifer o newidiadau i system Addysg
i "ganolbwyntio mwy ar ganlyniadau". Mae'r
yr Iseldiroedd o fis Mehefin 2021.
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dull "sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau" hwn
wedi arwain at fwy o ddiddordeb mewn mesur
twf dysgu myfyrwyr.

Y flaenoriaeth bresennol o ran addysg yn yr
Iseldiroedd yw sicrhau bod myfyrwyr yn dal i
fyny am ddysgu a gollwyd oherwydd pandemig
y coronafeirws. Yn 2020 cafodd yr holl
arholiadau cenedlaethol yn yr Iseldiroedd eu
canslo.

Safonau
Y marc terfynol ym mhob pwnc yw cyfartaledd y marc ar gyfer yr arholiad ysgol a'r marc ar gyfer
yr arholiad cenedlaethol. I gael tystysgrif gadael, rhaid bod ymgeisydd wedi sgorio marciau
pasio mewn nifer benodol o bynciau (gweler isod). Ar gyfer pynciau sydd ag arholiad ysgol yn
unig, y marc a gafwyd yw'r marc terfynol (wedi'i dalgrynnu). Dyfernir marciau ar raddfa sy'n
amrywio o 1 (gwael iawn) i 10 (rhagorol). Caiff ymgeiswyr fasio ar gyfer arholiad gadael
ysgol VWO neu HAVO : os yw cyfartaledd eu marciau ar gyfer pob pwnc arholiad terfynol yn 5.5
neu uwch; ac os ydynt yn bodloni rhai meini prawf ychwanegol.
Caiff arholiad ei raddio gyntaf gan athro/athrawes y myfyriwr ei hun yn dilyn canllawiau a
baratowyd gan CVE. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys cyfarwyddebau manwl gan gynnwys
cyfres o reolau ar gyfer sgorio ymatebion myfyrwyr ar bob un eitem o arholiad. Mae athro neu
athrawes o ysgol arall yn graddio’r eildro. Os oes anghytundeb, yna ceisir cyrraedd consensws.
Os bydd hynny'n methu, mae'r Arolygiaeth yn penodi rhywun i raddio am y trydydd tro, a’r radd
honno sy’n derfynol (OECD, 2013).
Mae'r CVE yn gwneud rhai addasiadau i'r sgoriau er mwyn ystyried amrywiadau mewn
anhawster o’r naill flwyddyn i’r llall. Mae tystysgrifau a ddyfernir i fyfyrwyr ar ddiwedd pob trac
mewn gwybodaeth uwchradd yn darparu gwybodaeth a marciau pasio/methu ym mhob pwnc
(OECD, 2013)." (EEAN, 2014, t. 63)
Sicrhau ansawdd
Mae'r Ddeddf Addysg Gynradd a'r Ddeddf Addysg Uwchradd yn disgrifio sut y dylid strwythuro
addysgu ar yr Iseldiroedd. Yn ôl y cyfreithiau hyn, mae'n ofynnol i ysgolion cynradd ac
uwchradd lunio cynllun ysgol bob pedair blynedd. Mae'r cynlluniau hyn yn cynnwys disgrifiadau
o'r offerynnau a'r protocolau a ddefnyddir i werthuso ansawdd yr ysgol. Yr Arolygiaeth Addysg
sy'n gyfrifol am reoli a gwerthuso ysgolion yn allanol. Mae'r Arolygiaeth Addysg yn asiantaeth
weithredol annibynnol sy'n cael ei rhedeg gan y Weinyddiaeth Addysg, Diwylliant a
Gwyddoniaeth. Gweithia'r Arolygiaeth yn unol â darpariaethau'r Ddeddf Goruchwylio Addysgol
(a dderbyniwyd drwy'r Senedd yn 2002 ac a addaswyd yn 2012). Mae'r Arolygiaeth yn cynnal
ymchwiliadau yn ôl deg maes ansawdd ac mae hefyd yn cael ei harwain gan y rheoliadau y
mae'n rhaid i ysgolion gydymffurfio â hwy ar sail unrhyw gyfraith addysgol. (Educational
Evaluation and Assessment in the Netherlands, 2012, t. 43)
Hyder y cyhoedd
Mae'r Iseldiroedd yn uchel eu parch am eu system addysg.
URL(au) deunydd cyfeirio
• Netherlands | Eurydice (europa.eu)
• Education GPS - Netherlands - Student performance (PISA 2018) (oecd.org)
Oedran / cyfnod addysg cymwysterau:
~ 18 oed / ISCED lefel 3
Cais (ticiwch bob un sy'n berthnasol):
Ffurfiannol
X
AB
X
Crynodol
AU
Dysgu ac ymarfer
Technegol proffesiynol /
arbenigol
Ysgol
Dysgu gydol oes (e.e. ieithoedd
hunanddysgedig)
X
Llawer yn y fantol
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4.1.7.

Sweden

Awdurdodaeth
Enw'r cymhwyster

Sweden
Cenedlaethol: gyda rhywfaint o fewnbwn gan brofion a
gynhelir gan Asiantaeth Addysg Genedlaethol Sweden
Diploma neu dystysgrif gadael ysgol (yn dibynnu ar
ganlyniadau)

Crynodeb
Mae'r Diploma/Tystysgrif yn cynrychioli canlyniad y tair blynedd o gyfnod addysg uwchradd
uchaf (16-19). Mae'n system gref iawn ar asesu athrawon: caiff athrawon eu grymuso i
ddarparu graddau terfynol ym mhob pwnc yn y rhaglen benodol y mae'r dysgwr yn ei dilyn. Yn
ddiddorol, nid oes apêl yn erbyn y penderfyniadau hyn, er dylid eu trafod gyda myfyrwyr a
rhieni/gofalwyr yn ystod y rhaglen ac mae'n rhaid iddynt fod â thystiolaeth dda. Mae angen
iddynt hefyd roi ystyriaeth briodol i ganlyniadau profion (mewn Swedeg, Mathemateg a
Saesneg) a gynhelir gan yr Asiantaeth Genedlaethol
Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Ffocws system Sweden yw paratoi ar gyfer dysgu gydol oes. Mae 18 o raglenni cenedlaethol
sy’n arwain at ddiploma (6 yn arwain at barodrwydd ar gyfer AU a 12 at barodrwydd ar gyfer
addysg alwedigaethol) yn cael eu gweithredu o fewn yr un ysgolion. Mae pum rhaglen hefyd
nad ydynt yn arwain at ddiploma ac eraill wedi'u cynllunio ar gyfer mathau penodol o anghenion
arbennig. O fewn y rhaglenni, mae wyth pwnc sylfaen (Swedeg/Swedeg fel ail iaith,
mathemateg, gwyddoniaeth, Saesneg, hanes, addysg gorfforol ac iechyd, crefydd ac
astudiaethau cymdeithasol). Mae'r rhaglen wyddoniaeth yn pennu astudiaeth o fioleg, cemeg,
ffiseg ac iaith dramor (heb gynnwys Saesneg, yn ôl pob tebyg). Mae pob pwnc yn cael gradd AE neu Fethu. Ceir disgrifiad gradd ar gyfer graddau A, C ac E ar gyfer pob pwnc. Pennir
cwricwla ar lefel genedlaethol, ond mae cryn dipyn o ryddid wrth benderfynu pryd yr ymdrinnir â’r
deunydd. Rhaid i ddysgwyr basio pob pwnc yn eu rhaglen i gael y diploma perthnasol; fel arall
maent yn cael tystysgrif sy’n amlinellu eu canlyniadau. Mae'n bosibl ailsefyll cyrsiau sydd wedi'u
methu, yn ogystal ag ailadrodd blwyddyn gyfan.
Ceir Prawf Dawn Addysgol Sweden (SweSAT) dewisol hefyd, sy'n helpu i gael lle mewn AU lle
mae cyrsiau/prifysgolion wedi cael mwy o geisiadau nag sydd o leoedd: rhaid dyrannu traean o
leoedd ar sail canlyniadau yn SweSAT. Mae'r prawf yn cwmpasu hanner meintiol a hanner
llafar, gan gynnwys prawf o ddealltwriaeth Saesneg.
Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
O ran canlyniadau pwnc ar gyfer y Diplomâu (parodrwydd ar gyfer AU neu barodrwydd ar gyfer
hyfforddiant galwedigaethol) caiff athrawon eu grymuso’n llawn i wneud y graddio. Yn wir, fel y
nodwyd uchod, nid oes apêl, er bod mecanweithiau ar waith i sicrhau na ddylai'r canlyniadau fod
yn syndod. Mae cyfuno’r canlyniadau pwnc yn awtomatig i bob pwrpas, am fod angen o leiaf y
radd basio leiaf ym mhob pwnc yn rhaglen y dysgwr. Disgwylir i'r sylfaen dystiolaeth gynnwys
canlyniadau profion wedi’u gosod a’u sgorio’n allanol mewn Swedeg, mathemateg a Saesneg.
(Mae profion hefyd ar ddiwedd blynyddoedd 3 (Swedeg a mathemateg yn unig, 6 a 9).
Mae'r SweSAT yn cael ei osod a'i weinyddu'n allanol.
Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd:
Gradd A-E+F ym mhob pwnc o fewn rhaglen: mae'n dangos cyrhaeddiad o fewn pwnc
perthnasol yn ôl disgrifiadau a gyhoeddir yn genedlaethol.
Diploma (os pasiwyd pob pwnc) neu dystysgrif (os na): mae’n nodi parodrwydd (neu ddim eto)
ar gyfer symud ymlaen naill ai i AU neu addysg alwedigaethol bellach.
Canlyniad sgôr safonedig SweSAT (dewisol) rhwng 0 a 2.0, cymedrig c0.87, sd 0.4: a ddefnyddir
i helpu i ddewis ar gyfer cyrsiau AU mwy dethol.
Newidiadau yn y gorffennol
Newidiadau yn y dyfodol
Un nod ychydig yn groes yw "pwysleisio
gwybodaeth ffeithiol yn gliriach" a "gwneud y
gofynion gwybodaeth yn llai manwl".
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Hefyd symud tuag at farcio arholiadau
cenedlaethol yn awtomataidd er mwyn lleddfu'r
baich asesu ar athrawon - a gyflymwyd gan
Covid-19, mae'n siŵr.

Safonau
Cynnwys a ddiffinnir yn ganolog. Disgrifiadau gradd ar gyfer A, C ac E ar gyfer pob pwnc.
Cynhelir profion cenedlaethol mewn Swedeg, mathemateg a Saesneg ar ddiwedd graddau 3, 6
a 9 a banciau prawf ar gyfer ystod o bynciau eraill. Cymerir rhan yn PISA, a hynny yn ôl pob
tebyg i gadw llygad ar safonau cenedlaethol o'u cymharu â rhai rhyngwladol. (Perfformiodd
Sweden yn eithaf da yn Pisa 2018.)
Sicrhau ansawdd
Fel uchod o ran safonau. Caiff athrawon hyfforddiant a chymorth mewn asesu a graddio. Nid
oes tystiolaeth amlwg o rai o'r dulliau sicrhau ansawdd amlycach o ran cymharu lefelau graddio
ar draws ysgolion, siroedd ac ati.
Hyder y cyhoedd
Mae tystiolaeth bod parch at y proffesiwn addysgu yn gostwng a bod cyflenwad athrawon dan
bwysau.
URL(au) deunydd cyfeirio
• Sweden | Eurydice (europa.eu)
• Education GPS - Sweden - Student performance (PISA 2018) (oecd.org)
• SeQF - Swedish Higher Education Authority - seqf.se
• Grades - Swedish National Agency for Education (skolverket.se)
• The Bologna Process and the European Higher Education Area | Education and Training
(europa.eu)
Oedran / cyfnod addysg cymwysterau:
~ 18 oed / ISCED lefel 3
Cais (ticiwch bob un sy'n berthnasol):
x
Ffurfiannol
AB
x
Crynodol
AU
Dysgu ac ymarfer
Technegol proffesiynol /
arbenigol
x
Ysgol
Dysgu gydol oes (e.e. ieithoedd
hunanddysgedig)
x
Llawer yn y fantol
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4.1.8.

Y Swistir

Awdurdodaeth

Y Swistir

Enw'r cymhwyster

Bagloriaeth: sawl ffurf

Crynodeb
Mae gan y Swistir bedair iaith genedlaethol, sy'n cyflwyno heriau diddorol. Fodd bynnag, yn
gyffredinol, mae'r system yn debyg iawn i un Ffrainc, hyd yn oed enw'r dystysgrif: ac fel Ffrainc
mae llawer o'r strwythur wedi'i ganoli. Dibynna'r rhan fwyaf o'r Fagloriaeth ar arholiadau terfynol,
er bod elfennau asesu a gwaith cwrs parhaus hefyd. Yn bwysig iawn, mae'r arholiadau wedi'u
gosod gan athrawon. Mae'r cynlluniau marcio ac agregu a'r gofynion o ran dilyniant i gyd wedi'u
rhagnodi.
Yn bwysig, mae'r system addysg uwchradd uchaf ei hun yn cael ei ffrydio'n gryf, er bod llawer o
bwyslais ar ei hathreiddedd. Mae hyn yn rhoi llawer o straen ar effeithiolrwydd monitro ac asesu
yn is i lawr y system yn ogystal â chyfleoedd i drosglwyddo.
Trosolwg o'r system asesu cymwysterau/ardystio
Ar ddiwedd rhaglen y fagloriaeth, mae disgyblion yn sefyll arholiad bagloriaeth ysgrifenedig
mewn pum pwnc bagloriaeth o leiaf; gellir ychwanegu arholiad llafar at hyn. Y pynciau arholiad
yw'r iaith gyntaf, ail iaith genedlaethol, mathemateg, y pwnc arbenigol ac un pwnc arall. Yr
athrawon sy'n gyfrifol am baratoi'r arholiadau.
Mae'r graddau terfynol yn cynnwys canlyniadau'r arholiadau, y graddau a ddyfarnwyd yn yr
adroddiadau ysgol blynyddol ar gyfer y pynciau arholiad a'r pynciau nad ydynt yn cael eu harholi,
a'r radd ar gyfer traethawd y fagloriaeth. Mae traethawd y fagloriaeth yn bapur cynhwysfawr,
wedi'i baratoi'n annibynnol, y mae disgyblion yn ei ysgrifennu a'i gyflwyno. Fe'i paratoir fel arfer
ym mlwyddyn olaf neu flwyddyn olaf ond un rhaglen y fagloriaeth.
Mewn ysgolion Uwchradd Uchaf Galwedigaethol, yn dibynnu ar y maes galwedigaethol a
ddewiswyd, rhaid bodloni gofynion ychwanegol penodol (gan gynnwys interniaethau,
gweithgareddau unigol ymarferol, addysg gyffredinol atodol). Mae'r ysgolion uwchradd uchaf
arbenigol yn gyfrifol am fonitro a dilysu'r gofynion hyn ar y cyd â'r sefydliadau lle mae'r sgiliau
ychwanegol hyn yn cael eu haddysgu. Caiff disgyblion y fagloriaeth arbenigol os aseswyd bod y
gofynion ychwanegol a thraethawd y fagloriaeth yn cyflawni gradd "digonol" o leiaf.
Dyfernir bagloriaeth arbenigol a gydnabyddir yn genedlaethol i ddisgyblion sy'n cwblhau'r
rhaglen blwyddyn ychwanegol hon. Yn y bôn, mae hyn yn rhoi'r cyfle iddynt gael lle ar gyrsiau
astudio penodedig mewn prifysgolion gwyddorau cymhwysol.
Caiff yr arholiad atodol ei gynnig gan Gomisiwn Arholiadau Bagloriaeth y Swistir (SMK) a'i drefnu
gan Ysgrifenyddiaeth y Wladwriaeth ar gyfer Addysg, Ymchwil ac Arloesi (SERI). Cynhelir yr
arholiadau ddwywaith y flwyddyn yn y tri rhanbarth iaith. Mae'r weithdrefn arholi a chynnwys yr
arholiad yn cael eu rheoleiddio gan yr ordinhad ar yr arholiad atodol (Verordnung über die
Ergänzungsprüfung) ac mewn canllawiau. Mae'r arholiadau'n profi'r iaith genedlaethol gyntaf, ail
iaith genedlaethol neu Saesneg, mathemateg, pynciau gwyddoniaeth naturiol, a phynciau'r
dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol.
Mae'r Ordinhad ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol ar gyfer cymwysterau hyfforddiant
galwedigaethol yn creu'r sail i ddosbarthu'r holl gymwysterau addysg a hyfforddiant
galwedigaethol a phroffesiynol ffurfiol mewn Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol ar gyfer
cymwysterau hyfforddiant galwedigaethol ac i gynhyrchu ychwanegion tystysgrif ac
ychwanegion diploma. Mae'r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol ar gyfer cymwysterau
hyfforddiant galwedigaethol yn cynnwys wyth lefel lle mae'r holl gymwysterau a ddisgrifir fel
addysg ffurfiol gan y Ddeddf Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol a Phroffesiynol Ffederal
(VPETA) yn cael eu dosbarthu yn unol â'u gofynion.
Rolau athrawon a sefydliadau o fewn y system asesu
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Mewn ysgolion uwchradd uchaf arbenigol, daw'r rhaglen i ben ag arholiad terfynol. Profir o leiaf
chwe phwnc, ac mae'n rhaid i o leiaf un pwnc, neu ddau bwnc ar y mwyaf, fod yn gysylltiedig â
maes galwedigaethol penodol. Yn dibynnu ar y pwnc, mae'r arholiad naill ai'n llafar neu'n
ysgrifenedig, neu’n llafar ac yn ysgrifenedig. Yr athrawon sy'n gyfrifol am baratoi'r arholiadau.
Mae canlyniadau'r arholiadau, y graddau blynyddol yn y pynciau arholiad ac yn y pynciau nad
ydynt yn destun arholiad i gyd yn cyfrif tuag at y radd derfynol.
Mae'r asesiad yn cynnwys marciau llawn a hanner marciau o 1 i 6. Mae'r Rheoliad ar Gydnabod
Tystysgrifau o Ysgolion Uwchradd Uchaf Arbenigol yn rheoli'r amodau ar gyfer dyfarnu
llwyddiant: mae'r rhaglen ysgolion uwchradd uchaf arbenigol wedi'i chwblhau'n llwyddiannus os
yw cyfartaledd yr holl raddau pwnc arbenigol yn 4.0 o leiaf ac, yn ogystal, nid oes mwy na thair
gradd pwnc arbenigol yn is na 4 (graddau "annigonol") ac nid yw swm yr holl raddau sy'n is na
4.0 yn fwy na 2.0 pwynt gradd.
Y canlyniadau asesu a'u dibenion a'u defnydd:
Mae'r rhaglen yn arwain at fagloriaeth gantonol a gydnabyddir yn ffederal, sy'n rhoi'r gallu i
ddeiliaid fynd i brifysgolion cantonol, sefydliadau technoleg ffederal (FIT) a phrifysgolion addysg
athrawon. I'w derbyn i brifysgolion gwyddorau cymhwysol, rhaid i ddeiliaid bagloriaeth hefyd allu
dangos o leiaf blwyddyn o brofiad gwaith.
Mae'r rhaglen yn arwain at dystysgrif ysgol uwchradd uchaf arbenigol a gydnabyddir yn
genedlaethol. Mae hyn yn rhoi'r hawl i ddeiliaid gael lle ar gyrsiau penodedig mewn colegau
addysg uwch. Ar gyfer deiliaid tystysgrif ysgol arbenigol uwchradd uchaf, dim ond os gallant
brofi, drwy arholiad atodol (Ergänzungsprüfung), fod ganddynt addysg gyffredinol ddigonol, y
gallant gael lle i astudio cyrsiau mewn prifysgolion addysg athrawon. Mae gwahanol sefydliadau
addysgol (e.e. ysgolion bagloriaeth ar gyfer oedolion, prifysgolion addysg athrawon) yn cynnig
cyrsiau blwyddyn i baratoi ar gyfer yr arholiadau hyn. Gellir gwneud y gwaith paratoi hefyd drwy
hunan-ddysgu. Gellir darparu tystiolaeth o addysg gyffredinol ddigonol hefyd drwy arholiad
atodol (prawf dawn "Passerelle").
Cydnabyddir tystysgrifau gadael VET ledled y Swistir. "Gweithdrefn gymhwyso" yw'r term
ymbarél ar gyfer yr holl weithdrefnau a ddefnyddir i benderfynu a oes gan unigolyn y
cymwyseddau a nodir yn yr ordinhad VET perthnasol.
Daw'r ddwy flynedd o VET i ben â gweithdrefn gymhwyso, sef arholiad terfynol fel arfer. Mae'r
sgiliau a gafaelir drwy brofiad ymarferol wedi'u pwysoli'n gryf. Mae'r rhaglen yn arwain at y
Dystysgrif VET Ffederal. Gall pobl ifanc nad ydynt yn cwblhau'r VET dwy flynedd yn
llwyddiannus gael eu sgiliau wedi’u gwirio ar sail unigol. I ddeiliaid Bagloriaeth Alwedigaethol
Ffederal, mae modd cael lle i astudio cyrsiau mewn prifysgolion addysg athrawon ar yr amod y
gallant brofi, drwy arholiad atodol (Ergänzungsprüfung), fod ganddynt addysg gyffredinol
ddigonol. Mae gwahanol sefydliadau hyfforddi (e.e. ysgolion bagloriaeth ar gyfer oedolion,
prifysgolion addysg athrawon) yn cynnig cyrsiau blwyddyn i baratoi ar gyfer yr arholiadau hyn.
Gellir gwneud y gwaith paratoi hefyd drwy hunan-ddysgu. Gellir darparu tystiolaeth o addysg
gyffredinol ddigonol hefyd drwy brawf dawn y brifysgol (prawf dawn "Passerelle").
Gyda chymorth y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd a luniwyd gan yr UE, sy'n gweithredu fel
math o offeryn trosi, gellir cymharu cymwysterau'r Swistir â chymwysterau o wledydd eraill.
Newidiadau yn y gorffennol
Newidiadau yn y dyfodol
Cyflwynwyd y fagloriaeth alwedigaethol yn y
Mae'r nifer sy'n manteisio ar y fagloriaeth
1990au i alluogi prentisiaid i gael gradd Baglor alwedigaethol yn aros yn ei hunfan oherwydd:
neu radd Meistr yn un o Brifysgolion
• Amserlen ddwys i fyfyrwyr (cydbwyso
Gwyddorau Cymhwysol y wlad.
gwaith a’r brifysgol)
• Mae'n well gan gyflogwyr fod myfyrwyr yn
treulio mwy o amser yn y gwaith na
phrifysgolion
• Nid yw rhieni'n ymwybodol o'r VB fel
opsiwn
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Safonau
Mae asesu yn y pynciau bagloriaeth yn cynnwys marciau llawn a hanner marciau o 1 i 6.
Mae Ordinhad y Cydffederasiwn neu'r rheoliad EDK cyfatebol ar gydnabod bagloriaethau
(MAV/MAR) yn llywodraethu'r amodau ar gyfer dyfarnu llwyddiant. Dyfernir y fagloriaeth os nad
yw dwywaith swm yr holl bynciau bagloriaeth a farciwyd gradd 4 neu is yn uwch na chyfanswm
holl bynciau'r fagloriaeth a farciwyd gradd 4 neu uwch. Yn ogystal, ni chaiff mwy na phedair
gradd fod yn is na 4 (graddau "annigonol").
Sicrhau ansawdd
Ar lefel uwchradd uchaf, mae cyfrifoldeb ar y cyd y Cydffederasiwn a'r cantonau wedi arwain at
fwy o unffurfiaeth yn y rheolau ynghylch sicrhau ansawdd.
Mae cydnabyddiaeth ledled y Swistir i gymwysterau ysgolion addysg gyffredinol lefel uwchradd
uchaf (ysgolion bagloriaeth ac ysgolion arbenigol uwchradd uchaf) yn sicrhau safonau ansawdd
gofynnol. Mae'r Cydffederasiwn a'r cantonau yn gyfrifol ar y cyd am fagloriaethau. Y sail
gyfreithiol yw Rheoliad Cydnabod Bagloriaeth (MAV) Cynhadledd y Swistir o Weinidogion
Addysg Cantonol (EDK) neu Ordinhad cyfatebol y Cydffederasiwn (MAR), sy'n cynnwys yr un
rheolau’n union ar gyfer bagloriaeth (Reglement der EDK über die Anerkennung von
gymnasialen Maturitätsausweisen [MAR]; Verordnung über die Anerkennung von gymnasialen
Maturitätsausweisen [MAV]). Mae'r cantonau yn unig yn gyfrifol am y tystysgrifau gadael ysgol
arbenigol uwchradd uchaf.
Y Rheoliad Cydnabod Tystysgrifau o Ysgolion Arbenigol Uwchradd Uchaf (Reglement über die
Anerkennung der Abschlüsse von Fachmittelschulen) yw’r sail gyfreithiol, ynghyd â nifer o
ganllawiau. Yn eu deddfau addysg gantonol, mae'r cantonau hefyd yn rheoleiddio trefniadaeth
yr ysgolion addysg gyffredinol a'r cyrsiau a gynigir ganddynt. Mae'r rhan fwyaf o'r deddfau
addysg gantonol hyn heddiw hefyd yn cynnwys safonau cyfreithiol clir sy'n ymwneud â datblygu
a sicrhau ansawdd (Normen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung).
Yn dilyn gwerthusiad cenedlaethol o'r fagloriaeth yn 2008 (EVAMAR II), gosododd y
Cydffederasiwn a'r cantonau nod o sicrhau – hefyd yn y tymor hir – fynediad di-arholiad at y
brifysgol i ddeiliaid y fagloriaeth, sy’n nodwedd benodol ar system addysg y Swistir. O
ganlyniad, yn 2016, cyfunodd yr EDK gymwyseddau pwnc-benodol sylfaenol ar gyfer y gallu
cyffredinol i astudio yn yr iaith gyntaf a mathemateg yn y cwricwlwm fframwaith ar gyfer ysgolion
bagloriaeth, a mabwysiadodd argymhellion i sicrhau, yn y tymor hir, fod y fagloriaeth yn golygu
derbyn i addysg uwch heb fod angen unrhyw arholiadau pellach. Mae prosiect i ddatblygu'r
fagloriaeth ymhellach yn mynd rhagddo ar hyn o bryd, a lansiwyd ar y cyd gan y Cydffederasiwn
a'r cantonau. Y nod yw diweddaru cwricwlwm fframwaith 1994 a MAR a MAV 1995, sydd gyda'i
gilydd yn sail i addysg yn yr ysgolion bagloriaeth.
Mae'r Cydffederasiwn a'r cantonau yn gyfrifol ar y cyd am addysg a hyfforddiant galwedigaethol
(VET). Cyfrifoldeb y Cydffederasiwn yn bennaf yw deddfwriaeth. Mae'r Ddeddf Addysg a
Hyfforddiant Galwedigaethol a Phroffesiynol Ffederal (VPETA) a'r Ordinhad Addysg a
Hyfforddiant Galwedigaethol a Phroffesiynol (VPETO) yn ffurfio'r seiliau cyfreithiol allweddol yma
(Bundesgesetz über die Berufsbildung; Verordnung über die Berufsbildung). Mae'r cantonau'n
gweithredu deddfwriaeth ffederal ac yn gyfrifol am oruchwylio'n benodol. Maent yn rheoleiddio
hyn yn eu deddfau addysg a hyfforddiant galwedigaethol a phroffesiynol cantonol. Ym mron pob
canton, mae'r rhain yn cynnwys safonau cyfreithiol clir sy'n ymwneud â datblygu a sicrhau
ansawdd (Normen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung).
Nid oes diwylliant o raddio ysgolion, ac mae gwrthwynebiad cryf i raddio ymhlith athrawon.
Hyder y cyhoedd
Mewn arolwg yn 2015, teimlai 53.4 y cant o'r ymatebwyr fod gormod o fyfyrwyr yn cymryd y
Gymnasiwm Matura, teimlai 48 y cant fod gormod o fyfyrwyr yn mynd i’r brifysgol, ac roedd 86.6
y cant o blaid arholiadau safonedig ar draws y Swistir ar ddiwedd yr ysgol uwchradd.
URL(au) deunydd cyfeirio
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Switzerland | Eurydice (europa.eu)
Focus (admin.ch)
Education GPS - Switzerland - Student performance (PISA 2018) (oecd.org)
https://trifork.com/?portfolio=advanced-e-learning-portal-students-teachers-4-13-years
https://www.swissinfo.ch/eng/vocational-baccalaureate-system-struggles-to-grow/46196712
• https://www.swissinfo.ch/eng/league-tables_why-are-there-no-school-rankings-inswitzerland-/45080022
• https://www.educationeconomics.uzh.ch/dam/jcr:00000000-62db-e3e4-00000000336b6c21/nzz_01092015.pdf
Oedran / cyfnod addysg cymwysterau:
~ 18 oed / ISCED lefel 3
Cais (ticiwch bob un sy'n berthnasol):
Ffurfiannol
X
AB
X
Crynodol
AU
Dysgu ac ymarfer
X
Technegol proffesiynol /
arbenigol
Ysgol
Dysgu gydol oes (e.e. ieithoedd
hunanddysgedig)
X
Llawer yn y fantol
•
•
•
•
•
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4.2.

Offerynnau ymchwil

4.2.1.

Taflen wybodaeth
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4.2.2.

Amserlen cyfweliadau
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