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Mae'r adroddiad hwn yn seiliedig ar ddarn o ymchwil a wnaed gan AlphaPlus Consultancy ar ran
Cymwysterau Cymru i ymchwilio i ddulliau samplu o fewn asesiadau cymhwysedd.
Roedd gan Gymwysterau Cymru ddiddordeb penodol yn y cwestiwn a oes rhaid i gymwysterau
galwedigaethol asesu pob deilliant dysgu diffiniedig ym mhob dysgwr bob tro er mwyn cael barn
ddibynadwy a dilys ynghylch a yw rhywun yn ddigon cymwys i ddechrau gweithio.
Mae'r adroddiad yn dechrau gydag adolygiad o lenyddiaeth. Mae’r adolygiad hwn yn rhoi hanes
cryno o gymwysterau galwedigaethol, ac yna’n egluro pedwar cysyniad, neu ‘ddamcaniaethau’ neu
‘strategaethau’ asesu. Gellir diffinio'r rhain fel a ganlyn.

Tabl 1: Diffiniadau o bedwar damcaniaeth neu strategaeth asesu
Enw
Cydadferiad
Cydgysylltiad
Cyflenwoldeb

Datgysylltiad

Diffiniad
Gall perfformiad cryf mewn un sgil (neu faes cynnwys) wneud iawn am berfformiad gwael
(islaw'r safon basio) mewn un arall, a gall ymgeisydd dal basio'r asesiad yn ei gyfanrwydd.
Model cydgysylltiol (y cyfeirir ato'n aml fel model torbwynt lluosog) yw pan fydd angen
bodloni maen prawf o ran pob ffynhonnell wybodaeth ar wahân; hynny yw, mae safonau
ar wahân yn bodoli ar gyfer pob ffynhonnell wybodaeth.
Mae cyflenwoldeb yn bodoli pan fydd modd symud rhyw elfen o gydran asesu allan a
chael rhyw gydran gyflenwol yn ei lle.
Dim ond lefel dderbyniol o berfformiad sydd ei angen ar unigolyn mewn un o'r asesiadau a
ddefnyddir i ddangos perfformiad "boddhaol" neu "ychydig yn dderbyniol".
Mae'r model hwn yn amddiffynadwy pan fo sawl ffordd o ddangos perfformiad boddhaol
neu asesiadau lluosog o'r un priodoledd perfformiad. Gall y model datgysylltiol hefyd fod
yn briodol mewn achosion lle caniateir ailsefyll; yma, gall defnyddwyr ystyried y sgôr uchaf
yn unig, neu’r sgôr nodweddiadol/cyfartalog, neu'r sgôr ddiweddaraf, gan ollwng y sgorau
eraill ar yr un asesiad hwnnw o ystyriaeth.

Mae cyfres o astudiaethau achos manwl sy’n dilyn yn edrych ar wahanol lefelau a mathau o
gymwysterau:
•
•
•
•

meddygon dan hyfforddiant
gweithwyr meddygol proffesiynol tramor sy'n cynnwys meddygon, nyrsys a bydwragedd
dau fath gwahanol o gymhwyster peirianneg, a
chynllun achredu o fewn proffesiwn gofalu.

Dewiswyd yr astudiaethau achos hyn oherwydd eu cyd-destunau lle mae cryn dipyn yn y fantol,
gan eu gwneud yn ddefnyddiol fel pwyntiau cyfeirio, neu'n cyfateb i asesiadau cymhwysedd mewn
cymwysterau rheoleiddiedig. Mae'r astudiaethau achos yn seiliedig ar ymchwil desg a
chyfweliadau gyda saith arbenigwr mewn asesiadau galwedigaethol. Rhoddwyd ystyriaeth yn yr
ymchwil i sut mae sefydliadau dyfarnu a chyrff proffesiynol yn cynllunio asesiadau o gymhwysedd
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galwedigaethol, yn cynnwys asesu samplau, sut maent yn rheoli risgiau i ddysgwyr a'r cyhoedd, ac
yn cynnwys rhanddeiliaid yn y broses 1.
Ymhlith y prif ganfyddiadau oedd y graddau y teimlir eu bod yn angenrheidiol i sicrhau ymgysylltiad
rhanddeiliaid ag unrhyw fath o asesiad. Mae hyn yn cynnwys ymwneud â diffinio'r deilliannau
dysgu, pennu'r cynnwys, cytuno ar y cynllun asesu a sefydlu'r safonau. Yn naturiol, heb ymgysylltu
o'r fath, mae cymhwyster yn annhebygol o gael ei dderbyn gan y cyhoedd.
Un nodwedd allweddol arall yw manyleb y deilliannau dysgu a'r cynnwys pwnc, ac mae'r dulliau
yma yn amrywiol. Mae'r proffesiynau meddygol yn diffinio'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau
gofynnol gan ddefnyddio ystod o ddimensiynau gwahanol. Ceir cannoedd o ddatganiadau manwl
iawn o ddarnau arbennig o wybodaeth a sgiliau, ceisir diffinio’r cynnwys i rinweddau lefel uwch a
gwelir y galluoedd hefyd yn nhermau graddfa o ymreolaeth/annibyniaeth. I’r gwrthwyneb,
cynrychiolir cynnwys yn y proffesiwn gofalu drwy set o safonau lle mae rhinweddau lefel uwch yn
debyg i’r rheini yn y proffesiwn meddygol yn cael eu dal trwy ddatganiadau amlochrog cymhleth yn
hytrach na rhai mwy penodol.
Mae'n bosibl gwneud rhai datganiadau cyffredinol iawn am gyffredinedd yn y cynlluniau asesu:
maent yn cynnwys profion gwybodaeth a phrofion sgiliau ymarferol, ond maent yn fwy diddorol yn
eu gwahaniaethau. O ystyried ffocws yr ymchwil hwn i samplu, gwelir yma rai o'r gwahaniaethau
mwyaf diddorol hyn.
Mae dau o'r cymwysterau'n cynnwys cwestiynau dargyfeiriol, a ddisgrifir yn well, mae'n debyg, fel
pynciau dargyfeiriol 2. Yn y ddau, mae methu ag arsylwi arferion iechyd a diogelwch priodol yn
golygu bod yr asesiad ymarferol perthnasol yn cael ei atal a'r asesiad cyfan wedi methu 3. Yn un o’r
rhain, mae hyd yn oed un o’r asesiadau allanol, sy’n effeithio ar arfer diogel, yn gosod sgôr toriad o
100 y cant. Fodd bynnag, mae'r ddau gynllun asesu hyn yn derbyn samplu mewn rhannau eraill o'r
cynllun, fel y gwna’r lleill.
I raddau, mae samplu (gan gynnwys rhai canlyniadau negyddol) yn anochel, er enghraifft profion
allanol dim ond yn gofyn sampl o'r holl gwestiynau posibl a thasgau asesu ymarferol ond yn gosod
sampl yn unig o'r holl dasgau posibl; a’r ffaith nad yw sgorau toriad bron byth yn mynnu llwyddiant
100 y cant. Ond gwelir bod gan samplu fanteision hefyd. Mae'n rheoli'r baich asesu, gan osgoi'r
risg o or-asesu. Ac mae'n osgoi math o ragfynegi ac addysgu ar gyfer y prawf. Mae samplu hefyd
yn osgoi risg benodol o ddull gweithredu sy'n gofyn am asesiad a llwyddiant ym mhob elfen o
gymhwyster: mae'n mynd yn anodd iawn ei basio. Byddai dull cwbl seiliedig ar ddiogelwch (a gwrth
risg) tuag at gymwysterau meddygon yn cael effaith aruthrol ar y cyflenwad o feddygon cymwys, er
y gallai’r ychydig rai fod yn rhagorol. Pa mor bwysig bynnag yw'r rôl, rhaid i’r cysyniad o "ddigon da
i ymarfer fel gweithiwr proffesiynol cychwynnol ..." fod yn gymwys i raddau.
Efallai mai'r hyn sy'n dod i'r amlwg yw bod angen i'r canlynol fod yn wir er mwyn i samplu o fewn
cymhwyster fod yn llwyddiannus: rhaid cael cefnogaeth sector; rhaid i'r cynnwys fod mor fanwl â

Crynhoi'r cwestiynau:
Pa ddull a ddefnyddir i wirio bod rhanddeiliaid cymwysterau yn derbyn yr asesiadau?
Oes camau'n cael eu cymryd i sicrhau hyder y cyhoedd yn y cymhwyster?
Oes unrhyw wybodaeth am yr ymddiriedolaeth gyhoeddus yn y cymhwyster?
2 Gellir cyfeirio at gwestiynau dargyfeiriol, gorsafoedd neu dasgau fel: eitemau critigol parth, eitemau nad ydynt yn
digolledu, eitemau critigol, eitemau gorfodol, ac eitemau adwyol.
3 Cafodd rhai camau gweithredu mewn OSCE nyrsio eu dehongli fel ‘baneri coch’, gan arwain at gwtogi ar asesiad. Yn yr
un modd, yn y cymhwyster rigio tramor, mae rhai arferion anniogel yn ddigon i achosi i'r asesiad gael ei atal ar unwaith.
1

•
•
•
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phosibl; rhaid cael tystiolaeth ddilysrwydd bod yr hyn a fesurir yn gymharol bwysig, a bod yr hyn a
hepgorir gan samplu yn gymharol ddibwys; rhaid i'r hyn sy'n cael ei hepgor beidio â dod yn
rhagweladwy; ac mae unrhyw elfen a ystyrir yn hanfodol wedi'i heithrio o'r egwyddor gyffredinol.
Yn olaf, rydym yn ystyried sut/a yw'r pedair 'damcaniaeth' neu 'strategaeth' a amlinellir uchod yn
ddefnyddiol ar gyfer deall sut y caiff cymwysterau cymhwysedd galwedigaethol neu ymarferol eu
cynllunio a'u trefnu.
Mae crynodeb o'r myfyrdod hwn yn cynnwys:
•
•

•

•

•

•

Nid yw'r cysyniadau ('damcaniaethau', 'strategaethau') yn absoliwt; nid ydynt yn gwbl unigryw
i'w gilydd, ac nid ydynt yn gwbl gyson yn fewnol.
Mae'r cysyniadau hyn yn ddyledus iawn i'r cyd-destunau y cawsant eu creu o fewn. Wrth
gymhwyso'r ymchwil hwn i wahanol gyd-destunau, rhaid i ni gofio lle y meddyliwyd am y
syniadau hyn i ddechrau.
Ni ddatblygwyd systemau asesu i 'ffitio' i gategorïau. Roedd rhai o’r syniadau sylfaenol y tu ôl
i’r ‘pedwar cysyniad’ yn llywio datblygiad systemau, ond ni allwn ddod o hyd i union
gyfatebiaeth na dweud chwaith, ‘mae hon yn system gydgysylltiol, felly rhaid i’w chynllun fod
felly hefyd’.
Hefyd, gall egwyddorion a gofynion asesu eraill lywio'r dewisiadau dylunio ar gyfer systemau.
Mae cysyniadau arweiniol o'r fath yn cynnwys: awydd i alluogi asesiad ffurfiannol yn ogystal ag
asesiad crynodol neu awydd i gael asesiadau o alw uchel addas.
Mae materion yn y maes hwn yn eang. Er enghraifft, gallem ddychmygu materion o fewn
patrwm rheoli risg (yn gwbl y tu allan i theori asesu). Gallwn ddefnyddio theori asesu i
ddosbarthu a deall nodweddion systemau. Ond daeth tarddiad y nodweddion hynny o ffactorau
cymdeithasol ehangach megis bodloni'r galw am lafur o fewn yr alwedigaeth dan sylw.
Serch hynny, gall theori ac ymarfer asesu gyflwyno mewnwelediad. Er enghraifft, mae
ymagwedd yr asesiad meddygol at lasbrintio, a sut i gwmpasu safonau’n effeithiol gydag
asesiadau yn ddefnyddiol. Mae hyn yn arbennig o wir, os caiff ei ddefnyddio ochr yn ochr â
dealltwriaeth o draddodiad cryf systemau galwedigaethol o ddadansoddi swyddogaethol.
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1.1.

Pwrpas yr ymchwil hwn a thrywyddau ymholi

Penodwyd AlphaPlus Consultancy gan Gymwysterau Cymru i gynhyrchu pedair astudiaeth achos
mewnweledol sy'n archwilio asesiadau o gymhwysedd (nad ydynt yn cael eu rheoleiddio gan
Gymwysterau Cymru) i archwilio sut mae'r asesiadau hyn yn gweithredu, gan gynnwys y cyddestun y maent yn digwydd ynddo.
Roedd gan Gymwysterau Cymru ddiddordeb penodol yn y cwestiwn a oes angen bob amser i
gymwysterau galwedigaethol asesu pob deilliant dysgu diffiniedig ym mhob dysgwr er mwyn cael
barn ddibynadwy a dilys ynghylch a yw rhywun yn ddigon cymwys i ddechrau gweithio.
Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar y trywydd ymholi canlynol:
Ar gyfer asesiadau o gymhwysedd galwedigaethol neu ymarferol sut mae sefydliadau dyfarnu /
cyrff proffesiynol yn:
•
•
•
•
•

1.2.

Llunio eu hasesiadau?
Diffinio cwmpas eu cynnwys asesu, yn benodol sut maen nhw'n dewis y pynciau i'w
hasesu?
Ystyried goblygiadau gwahanol ddulliau o samplu'r cynnwys ar gyfer asesu?
Rheoli risgiau i ddysgwyr a'r cyhoedd?
Cynnwys rhanddeiliaid yn y broses?

Strwythur yr adroddiad

Mae'r adroddiad yn dechrau gydag adolygiad o lenyddiaeth sy'n darparu'r cyd-destun ar gyfer y
gwaith hwn ac yna pedair astudiaeth achos sy'n archwilio’r trywydd ymholi mewn perthynas â:
•
•
•
•

Meddygon israddedig y DU
Gweithwyr meddygol proffesiynol rhyngwladol (meddygon, nyrsys a bydwragedd)
Crefftau adeiladu medrus a masnachau (y DU a thramor)
Proffesiwn gofalu

Dilynir yr astudiaethau achos gan grynodeb.
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Mae rhan hon yr adroddiad yn amlinellu'r cyd-destun ar gyfer yr ymchwil hwn. Ei rôl yw paratoi ar
gyfer yr astudiaethau achos manwl sydd i ddilyn. I'r perwyl hwnnw, mae'n edrych ar hanes
cymwysterau galwedigaethol a'u hasesiad – mae hyn er mwyn nodi rhagdybiaethau sylfaenol, a –
gobeithio – dangos sut cyrhaeddon ni ble rydyn ni nawr. Yn ogystal, mae'r adolygiad yn nodi sawl
dull o asesu (cydadferiad, cydgysylltiad, datgysylltiad a chyflenwoldeb). Yn olaf, mae'r adolygiad yn
parhau i edrych ar fater penodol 'cwestiynau dargyfeiriol'; hynny yw, os yw cwestiynau (neu
dasgau neu orsafoedd mewn arholiadau ymarferol) yn cael eu methu, yna golyga hyn fethiant
awtomatig yn yr asesiad cyfan.
Drwy edrych ar y pedwar dull asesu hyn a 'chwestiynau dargyfeiriol', ein nod yw darparu
dealltwriaeth drylwyr o'r ddamcaniaeth asesu sylfaenol sy'n effeithio ar benderfyniadau sefydliadau
mewn perthynas â'r trywydd ymholi a restrir uchod. Darperir y dull ar gyfer dewis papurau i'w
hadolygu mewn troednodyn 4.

2.1.

Cyfnodau hanesyddol

2.1.1.

Cyn cymwysterau galwedigaethol cenedlaethol (NVQ)

Mae gan gymwysterau galwedigaethol a'u hasesiadau hanes hir yn y DU, sy'n dyddio'n ôl o leiaf i
gyfnod y chwyldro diwydiannol 5. Mae eiriolwyr cymwysterau galwedigaethol yn pwysleisio
cryfderau neilltuol a phenodol y system.
Despite its slow and at times haphazard development, the technical examination system in
England has possessed a number of positive features. It offered real opportunities to
students for entry and subsequent promotion in their chosen occupations. The
examinations offered were more flexible than their school and university counterparts,
matching the wide range of crafts, trades, vocations and occupational sectors involved. In
addition to written examinations, assessments of practical activity were undertaken in
special workshops or science laboratories. Teachers, employers and other key players
were more closely involved, with some examinations set by teachers themselves and
externally moderated 6.
Fodd bynnag, erbyn yr 1980au, roedd anfri ar rai agweddau ar y system. Yn benodol, roedd
canfyddiadau fel a ganlyn:

4

Roedd yr erthyglau a welwyd yn yr adolygiad hwn yn ganlyniad i'r chwiliadau Google Scholar canlynol:
•
conjunctive compensatory assessment vocational qualifications
•
“assess all learning outcomes" vocational qualifications

Cynhaliwyd y chwiliadau hyn ar Chwefror 26ain, 2021. Yn ogystal, cynhaliwyd rhywfaint o 'chwiliadau caseg eira' (sef
mynd ar drywydd cyfeiriadau diddorol o'r gyfran gyntaf yr erthyglau a ganfuwyd). Yn olaf, cyfeirir at rai erthyglau sydd
eisoes yn hysbys i'r awduron lle bo hynny'n berthnasol.
Nid yw'r dull hwn yn cynnwys y posibilrwydd o gael ei ail-lunio'n ffurfiol yn yr ystyr bod ymchwilydd arall yn gallu meddwl
am yr union un erthyglau i’w cynnwys yn yr adolygiad. Fodd bynnag, gellir cyfiawnhau bod hwn yn faes heb fawr o waith
wedi'i ddogfennu a'i goladu yn y modd yr awgrymwn ei fod yn werthfawr ynddo'i hun.
5 Lang, J. (1978). City and Guilds of London Institute: centenary 1878 – 1978. (London: City and Guilds of London
Institute).
6
Evans, D. (2008). History of technical and commercial examinations: a reflective commentary., as cited in Boyle, A., &
Rahman, Z. (2012). The internal reliability of some City & Guilds tests.
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•

•

2.1.2.

Roedd ‘gormod o ddysgu yn seiliedig ar lyfrau'. Roedd asesiadau'n tueddu i
ganolbwyntio ar wyddoniaeth sylfaenol, mathemateg ac ati. Cafodd y defnydd o
gymhwyso gwybodaeth mewn gweithleoedd neu unrhyw fath o ‘wybodaeth fasnach’ eu
heithrio.
Roedd y system yn anhrefnus – roedd gan gyrff dyfarnu lawer o gymwysterau
gwahanol, ac roedd problemau o ran cymaroldeb a dilyniant 7.

Cymwysterau galwedigaethol cenedlaethol

Dechreuwyd cymwysterau galwedigaethol cenedlaethol ar ddiwedd yr 1980au, gan asiantaeth
llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am addysg a hyfforddiant galwedigaethol. Ceisiodd gywiro'r diffygion
yn y system flaenorol drwy, ymhlith pethau eraill:
•
•

•

Bod yn system genedlaethol gydlynol gyda lefelau a meintiau cymwysterau cyson (nifer
yr oriau dysgu dan arweiniad, ac ati).
Symud yn llwyr oddi wrth y dull dysgu blaenorol a oedd yn seiliedig ar lyfrau i bwysleisio
arddangos sgiliau ymarferol, yn y gwaith. Arweiniodd y pwyslais hwn at gymwysterau
galwedigaethol cenedlaethol yn mabwysiadu model 'cymhwysedd'.
Ar y cyd â’r newid hwn i asesu ar sail cymhwysedd, daeth yr amod bod angen dangos
yr holl feini prawf asesu (AC) – a rheiny wedi’u hymgorffori yn y deilliannau dysgu – cyn
y gellid dweud bod ymgeisydd yn gymwys 8.

Y cyfiawnhad dros y rheol ‘rhaid pasio’r holl feini prawf asesu’ oedd ei bod yn bwysig – mewn
galwedigaeth sy’n hanfodol i ddiogelwch – fod staff yn ddigon medrus ym mhob gweithgaredd a
allai fod yn beryglus neu beri risg. Yn fwy llafar, efallai y byddwn yn dweud, ‘a fyddech chi’n hedfan
mewn awyren, pe bai’r peilot wedi pasio’r prawf i esgyn awyren, ond erioed wedi glanio awyren
hyd yma?’
Yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, rheoleiddiwyd cymwysterau achrededig drwy systemau
neu fframweithiau credyd ar y cyd, megis y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (NQF) neu'r
Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) 9. Roedd lleoliad cymwysterau mewn fframweithiau
yn hwyluso cymhariaeth o'r galw amdanynt.
Mae’r rhestr pwyntiau bwled isod yn grynodeb o nodweddion cymwysterau galwedigaethol
cenedlaethol Harth & Hemker (2011) 10:
•

•

Defnyddiwyd y cymwysterau'n bennaf at ddibenion cyflogaeth, er mwyn cadarnhau
cymhwysedd galwedigaethol yn erbyn y safonau galwedigaethol cenedlaethol (NOS) ac
ar gyfer trwydded i ymarfer.
Er mwyn ennill cymhwyster, roedd yn ofynnol i ymgeiswyr brofi eu bod yn bodloni cyfres
o feini prawf mewn uned asesu, a oedd yn seiliedig ar y NOS.

Stokes, P. (2017). NVQs and approaches to competence in the UK: contexts, issues and prospects. Yn: Mulder M. (ed)
Competence-based Vocational and Professional Education. Technical and Vocational Education and Training: Issues,
Concerns and Prospects, vol 23. Springer, Cham.
8 Jessup, G. (1989). The emerging model of vocational education and training. Yn Burke, J. (Ed.). Competency based
education and training. (London: The Falmer Press).
9 Harth, H. & Hemker, B. (2011). On the reliability of results in vocational assessment: the case of work-based
certifications.
10 Ar dudalennau 11 – 12.
7
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•
•
•

•

•
•

•

2.1.3.

Cynlluniwyd QCF i gael unedau ar wahanol lefelau gan ddefnyddio'r un templed.
Roeddent yn cynnwys deilliannau dysgu (LO) a meini prawf asesu cysylltiedig (AC).
Gallai unedau fod yn: orfodol, cyffredinol, dewisol neu yn arbenigol.
Lluniwyd rheolau cyfuno (RoC), a oedd yn nodi pa gredydau y gellid eu cyfuno i
gwblhau cymhwyster penodol. Roedd llwybrau gwahanol ar gael i ymgeiswyr gwblhau
eu cymwysterau.
Rhoddwyd yr un pwyslais ar ddeilliannau dysgu o ran cyflawni uned. Gyda'i gilydd,
disgrifiwyd y cymhwysedd y dylai ymgeisydd uned feddu arno er mwyn cwmpasu isfeysydd amrywiol.
Nododd meini prawf asesu safon y perfformiad y mae'n rhaid i ddysgwr ei fodloni i
ddangos meistrolaeth neu gyflawniad y deilliant dysgu.
Disgrifiodd ystodau cyflawniad (y cyfeirir atynt weithiau fel 'datganiadau ystod')
amgylchiadau, cyd-destun, cyfuniadau o ddulliau, nifer neu amlder achlysuron a lefelau
cyfrifoldeb lle gellid arddangos cymhwysedd.
Dim ond pan oedd y person wedi darparu digon o dystiolaeth i gyflawni holl ofynion yr
uned y gellid barnu ymgeisydd yn alwedigaethol alluog.

Datblygiadau mwy diweddar

Yn dilyn derbyniad llywodraeth glymblaid y DU yn 2010, gosododd Ysgrifennydd Gwladol Addysg y
DU 2010 – 2014 (Michael Gove) gryn dipyn o bwyslais ar y cysyniad o ‘drylwyredd’ wrth asesu.
Daeth ‘trylwyredd’ i fod yn gysylltiedig ag asesiad terfynol yn ogystal ag asesiad allanol (h.y. nid
asesiad athro) 11. Yn Lloegr, mae arholiadau academaidd (Lefelau Uwch – Safon Uwch) a
Thystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU) wedi lleihau'n sylweddol swmp y gwaith asesu
dan reolaeth neu waith cwrs, ac maent bellach wedi'u seilio'n bennaf ar arholiadau allanol terfynol
(heblaw am bynciau ymarferol, ac ati) 12. Fodd bynnag, mae addysg yn fater datganoledig ym maes
llywodraethu'r DU, ac mae cymwysterau TGAU yng Nghymru yn cadw elfennau asesu sylweddol
nad ydynt yn cael eu harholi 13.
Yn gynnar yn y ddegawd ddiwethaf, cyhoeddwyd sawl adroddiad swmpus, a oedd yn cynnig
newidiadau sylweddol i system cymwysterau galwedigaethol. Roedd y rhain yn cynnwys:
•
•
•

Review of vocational education: the Wolf report 14
Review of adult vocational qualifications in England – Whitehead 15
Richard review of apprenticeships 16

Gyda'i gilydd, roedd yr adolygiadau hyn yn rhagdybio newidiadau sylweddol yn natur y
ddarpariaeth alwedigaethol. Pwysleisiwyd prentisiaethau at ddibenion ariannu, ac o fewn
prentisiaethau dechreuwyd ar fath newydd o asesiad pwynt terfyn (EPA).

Belshaw, D. (2012). What constitutes ‘rigour’ in our 21st-Century educational systems?
Boyle, A., Smith, J., Seymour, K. & Horrocks, Z. (2015). An analysis of consultation responses: developing new GCSE,
A level and AS qualifications for first teaching in 2016. Adroddiad ar gyfer y Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac
Arholiadau (Ofqual). Ofqual/15/5592.
13 Boyle, A., Hughes, G., Lewis, A., Limmer, H. & Smith, B. (2020). Qualitative research with learners to explore views on
non-examination assessment: Final Report. Adroddiad heb ei gyhoeddi i Gymwysterau Cymru.
14 Wolf, A. (2011). Review of vocational education: the Wolf report.
15 Whitehead, N. (2013). Review of adult vocational qualifications in England.
16 Richard, D. (2012). Richard review of apprenticeships.
11
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2.1.3.1. Y model prentisiaeth presennol yn Lloegr 17
Mae gan y model prentisiaeth newydd yn Lloegr wahaniaeth sylfaenol yn ei strwythur i'r un
blaenorol. Roedd y brentisiaeth draddodiadol yn seiliedig ar 'fframweithiau'. Roedd y rhain yn eu
hanfod yn grŵp o gymwysterau y bu'n rhaid i brentis eu cyflawni drwy gydol eu cyfnod. O fewn y
model fframwaith, roedd cymhwyster seiliedig ar gymhwysedd (NVQ) yn gonfensiynol, ac weithiau
dyfarniad technegol ategol yn seiliedig ar wybodaeth (a ddisodlwyd yn ddiweddarach gan strwythur
diploma hollgynhwysol gyda'r ddau).
O fewn fframweithiau (o safbwynt NVQ) yr oedd yn rhaid mynd i'r afael yn ffurfiol â'r holl feini prawf
ochr yn ochr ag unrhyw gwmpas perthnasol o ran ystod neu gynnwys. Yr anfanteision canfyddedig
gyda fframweithiau oedd y gallai prentis 'basio ac anghofio' agweddau wrth iddynt symud ymlaen,
ar yr amod eu bod wedi cwblhau popeth erbyn diwedd y brentisiaeth. Y ddadl dros y dull hwn yw y
gallech ‘drochi’ rhywun yn holl rannau’r cymwysterau, ond nid oedd hyn yn fesur da o’u
cymhwysedd galwedigaethol gwirioneddol ar y diwedd.
Mae'r dull presennol wedi symud o 'fframweithiau' i 'safonau'. Mae safonau yn drosolwg llawer
mwy cryno o'r hyn mae angen i rywun mewn galwedigaeth go iawn allu ei wneud, yr hyn mae
angen iddynt ei wybod a'r ymddygiadau cysylltiedig sy'n cyd-fynd â hyn. Fel arfer, dim ond ychydig
o dudalennau A4 o ran maint yw safonau. Diffinnir safonau gan gyflogwyr galwedigaethol. Y ffactor
allweddol yma yw nad ydynt yn cael eu fformatio i strwythur cymhwyster rhagnodol fel
fframweithiau, ond yn hytrach maent yn cael eu harwain gan alwedigaeth. Ar y sail hon, yn y bôn,
nid oes set o feini prawf yn y lle cyntaf y mae angen eu cynnwys yn eu cyfanrwydd, fel gyda
chymhwyster. Yn hytrach, defnyddir asesiad pwynt terfyn (EPA). Fel yr awgryma'r enw, cwblheir yr
EPA fel asesiad crynodol ar ddiwedd y cyfnod prentisiaeth.
Diffinnir yr EPA ar gyfer unrhyw alwedigaeth gan gynllun asesu EPA. Mae'r safonau eu hunain a'r
cynlluniau asesu EPA cysylltiedig dan reolaeth ac wedi eu rheoli gan y Sefydliad Prentisiaethau ar
gyfer pob prentisiaeth. Bwriedir i'r fethodoleg ganiatáu i wahanol sefydliadau asesu'r EPA (ac
efallai y bydd amrywiadau yn y ffordd y maent yn gwneud hyn) cyn belled â'i fod yn cyd-fynd â'r
cynllun asesu galwedigaethol perthnasol.
Hanfod hyn yw bod EPA yn defnyddio ystod a chyfuniad o ddulliau asesu (arsylwi, arholiad MCQ,
cyfweliad a/neu bortffolio) i sicrhau eu bod yn cwmpasu ystod y safon lawn ar gyfer cymhwysedd,
gwybodaeth ac ymddygiadau, ond yn ôl diffiniad mae hyn yn wahanol i'r model fframwaith sydd
wedi'i strwythuro a'i lywio gan gymwysterau a'r hyn a arferai fod yn ddull NVQ.
Mae'r newid sylweddol hwn yn glir. Fodd bynnag, nid yw rhai grwpiau cyflogwyr galwedigaethol
wedi newid yn llwyr i'r dull newydd yn unig. Er mai cyflawni'r EPA yw'r mesur safonol o gwblhau
prentisiaeth, mae rhai galwedigaethau hefyd wedi cadw cymhwyster yn ychwanegol i hyn. Mae'r
cymhwyster yn cael ei strwythuro fel dyfarniad tebyg i ddiploma, lle mae'n rhaid cwblhau pob
agwedd. Bwriad y dull hwn yw sicrhau bod dysgwyr yn cael eu mesur yn wrthrychol i fod yn barod i
ymgymryd â'r EPA terfynol ar gyfer eu prentisiaethau. Gelwir cymwysterau yn y cyd-destun hwn yn
gymwysterau 'Porth'. Mae'r brentisiaeth i fod yn drydanwr yn un enghraifft o'r dull hwn 18.

Mae'r paragraffau canlynol yn fersiwn wedi'i golygu o esboniad e-bost a anfonwyd yn garedig gan gydweithiwr
AlphaPlus, Shaun Smith.
18 Mae dogfennau ffurfiol ynghylch strwythur EPA braidd yn gyfyngedig (a dyna pam fod eglurhad drwy e-bost). Fodd
bynnag, mae'r canlynol yn gyfeiriad defnyddiol: Sefydliad Prentisiaethau. (n.d.). Developing an end-point assessment
plan.
17
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2.1.3.2. Pwysigrwydd samplu mewn EPA
Mae cadeirydd ymchwil Ofqual, Paul Newton, wedi cyflwyno gweminar yn ddiweddar i sefydliadau
EPA 19 20. Yn y weminar honno beirniadodd y syniad o ‘asesu meithringar’ gan wrthbwyso fod
asesu – gan gynnwys EPA – bob amser yn ymdrech dechnegol a bod angen talu sylw i
ystyriaethau technegol. Un ystyriaeth dechnegol bwysig oedd samplu 21.
Mae Newton yn crynhoi 'barn feithringar am asesu' drwy dynnu sylw at y ffaith fod gan y gair
'asesu' yr un gwreiddyn Lladin ag 'eistedd wrth ochr y dysgwr'. Felly, pe bai meistr yn 'eistedd wrth
ochr dysgwr' gallai ef/hi weld a oedd y prentis yn gymwys ai peidio drwy wylio yn unig. Dywed
Newton y gallai'r berthynas hon rhwng meistr a phrentis (aseswr a dysgwr) fod yn wir mewn ambell
gyd-destun, ond nid yn aml.
Aiff Newton ymlaen i ddadlau bod diwygiadau i brentisiaethau Richard yn adwaith yn erbyn y farn
hyn, ‘assessment is just looking at something and it’s as plain as the nose on your face’. Ym
'model EPA Richard':
•
•
•

Cynhelir yr asesiad yn annibynnol (nid yw cynnydd yr unigolyn sy’n cael ei asesu o fudd i’r
aseswr).
Mae asesu'n defnyddio dulliau amrywiol (am ei fod yn brentisiaeth, yn hytrach na TGAU neu
Safon Uwch, nid yw'r EPA wedi'i gyfyngu i arholiadau ysgrifenedig yn unig).
‘Rhinweddau'r’ EPA yw trylwyredd, annibyniaeth a gwrthrychedd aseswyr. Mae hyn i’r
gwrthwyneb i ‘farn feithringar’.

Aiff Newton ymlaen i ehangu ar y pwynt hwn, gan ddefnyddio'r sleid hon 22:
Tensiwn sylfaenol wrth wraidd unrhyw fodel asesu 'nad yw'n feithringar'
•

•
•

Dylai asesiadau rychwantu'r holl wybodaeth / sgiliau ac ymddygiad a chyd-destunau
perthnasol yn ddilys, yn erbyn dylai anghenion asesu fod yn hylaw (amser, adnoddau,
cost, diogelwch, ac ati).
Mae angen technoleg asesu gymhleth, yn seiliedig ar symleiddio a samplu, a safoni, a
chyffredinoli.
Rhaid adeiladu cymhwysedd targed yn ffurfiol ac yna ei ddad-adeiladu at ddibenion
samplu a safoni (yn arbennig).
o Rhaid i samplu tystiolaeth asesu fod yn eang ac yn gynrychioliadol.
o Rhaid i'r wybodaeth a gynhelir gan bob darn o dystiolaeth asesu fod yn bur.
o Rhaid i bob dyfarniad asesu unigol gredydu tystiolaeth o gymhwysedd yn briodol
ac yn gyson (cf. annibynadwy, rhagfarn, analluedd).
o Mae angen cyfuno barn asesu unigol i farn gyffredinol o gymhwysedd yn briodol
ac yn gyson (cf. annibynadwy, rhagfarn, anghydnaws).

Pan fydd Newton yn siarad am 'dechnoleg gymhleth o asesu', nid yw'n sôn am dechnoleg
gwybodaeth. Yn hytrach, mae'n sôn am asesu gyda dealltwriaeth gyfoethog o gysyniadau megis:

Newton, P.E. (2021). Understanding Criteria D – assessment competence: Gweminar.
Gweler hefyd: Newton, P.E. (2020). Deficiency, contamination, and the signal processing metaphor. Educational
Measurement: Issues & Practice, 39(1), 82 – 91.
21 Gweler hefyd troednodyn 59 a'r testun amgylchynol am fwy o wybodaeth am samplu mewn asesiad galwedigaethol.
22 Tua 18 – 20 munud i mewn i'r weminar.
19
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dilysrwydd, dibynadwyedd, cymaroldeb ac absenoldeb rhagfarn. Mae Newton yn cyfeirio at ddau
fygythiad amlwg i ansawdd asesu 23:
•

•

Adeiladu tan-gynrychiolaeth (CUR): tuedd asesu i beidio â mesur yr holl wybodaeth, sgiliau,
ymddygiadau sy'n berthnasol i asesu. Er enghraifft, mae llawer o brofion iaith yn dueddol o roi
mwy o bwyslais ar asesiadau ysgrifenedig yn hytrach nag asesu sgiliau llafar, er bod
cymhwysedd llafar yn bwysig ar gyfer perfformiad yn yr iaith dan sylw.
Amrywiant adeiladu-amherthnasol (CIV): tuedd i rywfaint o sgorio mewn asesiad ddeillio o
gymwyseddau nad ydynt yn berthnasol i'r asesiad dan sylw. Er enghraifft, weithiau mae
aseswyr ymarferol yn rhoi clod i ymgeiswyr sy'n 'neis' / sy’n hoffus, yn hytrach nag ymgeiswyr
sy'n gallu bod yn fwy pwdlyd – er bod gan y ddau yr un lefel o gymhwysedd yn y mater sy'n
cael ei asesu.

At ddibenion presennol, bygythiad penodol i ddilysrwydd fyddai CUR – pe na bai asesu yn mynd i'r
afael â'r holl sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiad perthnasol a oedd yn bwysig ar gyfer perfformiad
swyddi cymwys. I’r gwrthwyneb, pe bai llawer o asesiadau, nad oeddent yn arbennig o berthnasol
i’r gallu a oedd yn cael ei asesu, ac a oedd (efallai) wedi arwain at ganlyniadau gwrthnysig (e.e.
trwy reolau agregau didraidd), yna efallai y byddai bygythiad CIV yn amlygu.

2.2.

Damcaniaethau asesu a ddewiswyd

Gwelwn o'r adrannau uchod fod hanes hir yn dylanwadu ar gyflwr presennol cymwysterau
galwedigaethol a'u hasesu yn y Deyrnas Unedig. At hynny, efallai y byddwn yn cytuno'n rhesymol
bod natur y cymwysterau galwedigaethol wedi'i chysylltu'n agos â natur y gwaith a'r economi (er
enghraifft, symud o economi gweithgynhyrchu i raddau helaeth i un sy'n dibynnu’n fawr ar
ddarparu gwasanaethau). Yn ogystal, rydym wedi gweld uchod (yn adran 2.1.3, tudalen 7) sut gall
ymyriad / barn uwch wleidydd ar y byd newid dulliau asesu 24. Yn olaf, gallwn weld llawer yn yr
hanes sy'n awgrymu rhethreg, yn hytrach nag amlygiad llwyr o'r ffordd y mae pethau. Er enghraifft,
mae cefnogwyr NVQ yn nodi bod nodweddion systemau blaenorol yn cynnwys 'gormod o ddysgu
yn seiliedig ar lyfrau' ac yn 'anhrefnus' (gweler y dudalen 6) ond mae'n debyg nad yw hyn yn gwbl
deg â'r systemau blaenorol hynny 25.
Fodd bynnag, yn yr adroddiad ymchwil hwn, rydym yn ceisio gwahanu disgrifiadau a diffiniadau
diduedd o ddulliau gweithredu oddi wrth werthusiadau a dyfarniadau mwy pleidiol 26. Ond nid yw
hyn bob amser yn bosibl; mae datganiadau am 'beth yw rhywbeth' yn tueddu i lithro i 'pam fod hyn
yn dda neu'n ddrwg'. Er mwyn ceisio mynd y tu hwnt i’r gor-syml, ‘mae asesiad ymarferol yn dda…
mae dysgu yn seiliedig ar lyfrau yn wael’, neu wirioneddau fel ‘fyddech chi ddim yn hedfan mewn

23 Nodwyd y rhain yn Huff, K.L. & Sireci, S.G. (2001). Validity issues in computer-based testing. Educational
Measurement: Issues and Practice, 20(3), 16-25.
24 Er mwyn osgoi amheuaeth, nid ydym yn dweud bod unrhyw beth o’i le ar wleidydd yn mynegi barn ar fater asesu. P'un
a yw rhywun yn cytuno â'r gwleidydd penodol a'i farn ai peidio, mae’n siŵr ei bod yn ddilys i Weinidog gael barn o sylwedd.
25 Mae detholiad o'r ddadl fywiog ynghylch cyflwyno cymwysterau galwedigaethol yn cynnwys y canlynol:

Wolf, A. (1995). Competence-based assessment. (Berkshire: Open University Press).
Eraut, M., Steadman, S., Trill, J. & Parkes, J. (1996). The assessment of NVQs. Research Report No 4, University of
Sussex: Brighton.
Greatorex, J. (2000). What research can an awarding body carry out about NVQs? Papur a gyflwynwyd yn y British
Research Association Conference, Prifysgol Caerdydd, Medi 2000.
Murphy, R., Burke, P., Cynnwys, S., Frearson, M., Gillispie, J., Hadfield, M., Rainbow, R., Wallis, J. & Wilmut, J. (1995).
The reliability of assessment of NVQs. Adroddiad a gyflwynwyd i NCVQ, Ysgol Addysg, Prifysgol Nottingham.
26 Swartz, N. (1997). Definitions, dictionaries, and meanings.
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awyren gyda pheilot oedd yn gallu hedfan awyren, ond oedd erioed wedi glanio awyren hyd yma’,
ceisiwn amlinellu a disgrifio rhai damcaniaethau asesu perthnasol. Rydym yn gwneud hyn yn
gyntaf drwy edrych ar rai tablau sy'n crynhoi nodweddion gwahanol ddamcaniaethau asesu.
Mae trafodaethau ar safonau yn aml yn canolbwyntio ar ddulliau i gyrraedd canlyniadau fel
graddau. Ond mae'r adran hon yn canolbwyntio ar ddamcaniaethau asesu am strategaethau
gwahanol ar gyfer agregu neu gyfuno gwybodaeth am berfformiadau asesu (e.e. marciau neu
fathau eraill o sgôr) cyn pennu gradd; yn ôl Newton, dulliau gwahanol o benderfynu pa wybodaeth
y dylid ei chadw am berfformiad dysgwr i gefnogi casgliadau am yr hyn y maent yn ei wybod ac yn
gallu ei wneud.
Cynhyrchodd Chester (2003) 27 dabl cymharol syml yn dangos y gwahaniaeth rhwng dulliau asesu
'cydgysylltiol', 'cydadferol' a 'chyflenwol'. Dywedodd hyn am ei dabl:
… this framework is not intended to present an exhaustive or exclusive set of principles for
combining multiple measures. The purpose and context of the decisions provide the basis
for determining the rules for combining the measures, and the choice of rules signals what
is valued. 28
Roedd Harth & Hemker (2011) 29 wedi addasu ac ehangu tabl Chester, a’i wneud yn berthnasol ar
gyfer asesiad cymwysterau galwedigaethol y DU 30. Rydym wedi golygu'r tabl ymhellach, yn
seiliedig ar adolygiadau o’r papur hwn.

27 Chester, M.D. (2003). Multiple measures and high stakes decisions. A framework for combining measures. Educational
Measurement: Issues and Practice, 22(2), 32-41.
28 ibid., ar dud. 34.
29 Harth, H. & Hemker, B. (2011). On the reliability of results in vocational assessment: the case of work-based
certifications.
30 Mewn gwirionedd, cynigiodd Harth & Hemker y tabl mewn perthynas â QCF. Fodd bynnag, credwn fod iddo
gymhwysiad ehangach.
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Tabl 2: Dulliau gwahanol o gyfuno mesurau lluosog i gyrraedd penderfyniadau asesu a dosbarthu
cymwysterau
Dull

Mesurau o wahanol
strwythurau

Mesurau gwahanol o'r
un strwythur

Cysylltiol A
Perfformiad sylfaenol
cymhwysedd yn ofynnol yn
yr holl ddeilliannau dysgu /
meini prawf asesu a rhaid
‘pasio’ pob uned yn unol â
rheolau cyfuno
Er mwyn ymdrin â'r ystod a
chadarnhau'r casgliadau a
wnaed, efallai bydd angen
sawl ffynhonnell o
dystiolaeth

Cydadferol
(mwy neu lai)

Cyflenwol NEU

Gellir defnyddio profion ond
Dewis o unedau dewisol
tueddir i osod safonau fel eu
(gellir sefyll cyfuniad o
bod yn debygol bod yr holl
unedau yn dibynnu ar y
ddeilliannau dysgu wedi'u
llwybr a ddewiswyd)
31
cyflawni.

Amherthnasol

Cyfleoedd lluosog

Amherthnasol

Amherthnasol

Addasiadau ac
asesiadau amgen

Amherthnasol

Amherthnasol

Gellir ymdrin â meini
prawf drwy brofion nas
cyflawnir gan ddefnyddio
offerynnau ychwanegol
Caniateir ail-sefyll
anghyfyngedig
Cynhyrchir tystiolaeth hyd
nes y cyflawnir y safon
Trefniadau hygyrchedd
neu ddefnyddio
tystiolaeth atodol

Mae tabl Harth & Hemker / Chester yn ffordd ddefnyddiol o ddeall yr agwedd bwysig hon ar
asesu 32. Gellir cyfeirio ato gan ddefnyddio termau eraill. Disgrifia Dijkstra, Van der Vleuten a
Schuwirth eu datblygiadau newydd eithaf tebyg fel ‘a new framework for designing programmes of
assessment’ 33. Defnyddia Haladyna & Hess y term ‘standards-setting strategies’ 34. Maent yn
dadlau bod strategaethau o'r fath yn ‘independent of the standard-setting method’ a ddefnyddir 35.
Yn ogystal, ‘these strategies are an important issue in the design of any high-stakes testing
program’. Fodd bynnag, (ac – yn anffodus – efallai nad yw'n syndod), ‘have received little attention
in the testing literature thus far’ 36.
Cyflwyna Haladyna & Hess 37 eu tabl eu hunain, gyda’r bwriad o ddangos agweddau cydgysylltiol a
chydadferol ar gynllunio a gosod safonau asesu.

Mae'r gell hon wedi'i diwygio yn dilyn adborth adolygu, er mwyn ceisio rhoi ystyr sy'n adlewyrchu cydadferiad yn well.
Yn wir, mae AlphaPlus yn defnyddio fersiwn symlach o'r tabl yn ei ddeunyddiau hyfforddi.
33 Dijkstra, J., Van der Vleuten, C.P.M. & Schuwirth, L.W.T. (2010). A new framework for designing programmes of
assessment. Advances in Health Science Education, 15, 379–393.
34 Haladyna, T. & Hess, R. (1999). An evaluation of conjunctive and compensatory standard-setting strategies for test
decisions. Educational Assessment, 6(2),129-153.
35 Er enghraifft, dull Angoff, Hofstee, Ebel, ac ati.
36 Mae'r tri dyfyniad uchod o Haladyna & Hess (1999, t. 130).
37 Ibid., ar dud. 139.
31
32
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Tabl 3: Rhyngweithio rhwng strategaethau asesu cydgysylltiol, cydadferol a datgysylltiol
Strategaeth

Prawf blynyddol neu ledflynyddol

Cydgysylltiol

Rhaid i'r ymgeisydd basio pob
prawf yn y casgliad.

Cydadferol

Rhaid i ymgeiswyr gael
cyfanswm sy'n uwch na'r safon
basio ar gyfer y casgliad o
brofion.

Nodwedd ddatgysylltiol

Rhaid i'r ymgeisydd basio pob prawf yn y casgliad neu
ffurf gyfochrog o bob prawf yn y casgliad ar ryw ddyddiad
diweddarach.
Os nad yw'r ymgeisydd yn pasio ar sail cyfanswm ar yr
ymgais gyntaf, rhaid i'r ymgeisydd basio ar sail cyfanswm
ar ffurf gyfochrog y casgliad o brofion ar ryw ddyddiad
diweddarach.

Mewn ffynonellau eraill sonnir am ddefnyddio mesurau lluosog 38, neu bwysleisio'r broses o gyfuno
sgoriau profion 39. Wrth wneud hynny, mae'r fath amlygiadau yn nodi dulliau gwahanol o gyrraedd
cyfuniadau:
•
•
•
•

Pwysoli sgoriau ar sail empirig neu ddamcaniaethol
Greddf glinigol
Atchweliad lluosog
Dadansoddiad gwahaniaethol 40

Cyn lansio adolygiad o bob 'math', dyma gyflwyno ychydig o sylwadau. Yn gyntaf, yn y rhan fwyaf
o sefyllfaoedd asesu ymarferol, mae’n annhebygol iawn y defnyddir unrhyw un o’r dulliau asesu
‘cydadferol’, ‘cydgysylltiol’ neu ‘gyflenwol’ ar eu pen eu hunain. Yn hytrach, mae'n fwy tebygol y
defnyddir un o'r dulliau, ond gydag agweddau ar y lleill yn bresennol. Mae Mehrens & Cizek yn
ysgrifennu am fodelau ‘rhannol gydadadferol’ neu ‘rhannol gydgysylltiol’ 41. Yn ogystal, pan ddown
at ein hastudiaethau achos, rhaid i ni gydnabod na sefydlwyd y cynlluniau asesu er mwyn bodloni
model o ‘asesu cydadferol yn erbyn asesu cydgysylltiol yn erbyn asesu cyflenwol’. Felly, ni fydd
pob agwedd ar y systemau asesu a ddisgrifir yn cael eu hegluro gan y dulliau hyn.
Yn ogystal, mae llawer o'r cynnwys gwerthusol yn benodol iawn i'r cyd-destun y dadleuir ynddo. Er
enghraifft, mae nifer yr erthyglau o UDA a ddychwelwyd gan ein chwiliadau yn ymwneud â
materion sy'n deillio o'r cyfuniad o sgoriau ar systemau profi atebolrwydd a ddefnyddir gydag

Koretz, D.M. & Hamilton, L.S. (2006). Testing for accountability in K-12.2. Yn Brennan, R.L. (Ed.). Educational
Measurement: fourth edition. (Westport, CT: Praegar), t. 569.
39 Domino, G., & Domino, M.L. (2006). Psychological testing: an introduction (second edition). (Cambridge: Cambridge
University Press).
40 Ibid., ar dudalennau 38 – 40.
41 Mehrens, W.A. & Cizek, G.J. (2012). Standard setting for decision making: classifications, consequences and the
common good. Yn Cizek, G.J. (Ed.). Setting performance standards: foundations, methods, and innovations. (Ail
argraffiad). (New York, NY: Routledge), t. 37.
38
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athrawon mewn swydd yn yr Unol Daleithiau 42. Mae’n anodd datgysylltu’r datganiadau am bethau
da a drwg y gwahanol ddulliau o gyfuno sgoriau prawf o’r ddadl wleidyddol ehangach ynghylch
atebolrwydd athrawon.
Fel y nodwyd uchod (yn nhroednodyn 25, t 10) pan lansiwyd cymwysterau galwedigaethaol
cenedlaethol, ysgogodd eu dull asesu (gan gynnwys y gofyniad i arddangos yr holl ddeilliannau)
ddadl debyg, llawn brwdfrydedd. Er bod y ddadl hon efallai'n fwy perthnasol nag atebolrwydd
athrawon yr Unol Daleithiau at ein dibenion presennol, serch hynny, nid ydym yn ei gweld yn
ddefnyddiol ail-gynhyrchu dadleuon 20 mlynedd a mwy yn ôl ar hyn o bryd.
Yn amodol ar y cafeatau hyn, mae'r gwahanol ddulliau gweithredu hyn gyda'i gilydd yn darparu
ffordd ddefnyddiol o edrych ar y dewisiadau cynllunio a'r cyfaddawdau sy'n wynebu cynllunwyr
asesu yn y maes galwedigaethol. Felly, edrychwn arnynt yn eu tro. Nid yw'n syndod – oherwydd ei
fod yn fath penodol o asesiad sydd wedi bod yn gyffredin mewn cymwysterau galwedigaethol, ac
oherwydd ei fod wedi'i gysylltu'n agos â ffocws y prosiect ymchwil hwn – mai'r elfen gydgysylltiadol
sy'n cael y sylw mwyaf yn yr adolygiad. Ar ben hynny, mae math arbennig (llym iawn) o asesiad
cydgysylltiol – 'cwestiynau dargyfeiriol' honedig – hefyd yn fater pwysig. Rydym wedi nodi’r
materion sy’n ymwneud â’r dull hwn o asesu mewn is-adran yr adolygiad dull cydgysylltiol.

2.2.1.

Cydadferiad

Efallai mai'r dull cydadferol yw'r mwyaf cyfarwydd i'r rhai a fagwyd ym mhatrwm yr arholiadau
academaidd. O dan y dull cydadferol, gall perfformiad cryf mewn un sgil (neu faes cynnwys) wneud
iawn am berfformiad gwael (islaw'r safon basio) mewn sgil arall, a gall ymgeisydd lwyddo i basio'r
asesiad cyffredinol 43.
Pan ddefnyddir model cydadferol, mae ei ddefnyddwyr (drwy oblygiad) yn datgan bod un peth
(gallwn gyfeirio ato fel 'maen prawf', 'nodwedd', 'gallu pwnc', neu ryw derm arall) yn bodoli mewn
egwyddor ac yn empeiraidd. Yn ogystal, gellir dehongli’n ddilys bod unrhyw bwyntiau sgôr a
gronnir ym mha bynnag ran o’r asesiad cyffredinol yn dynodi cynnydd yn y gallu cyffredinol (ac ati)
sy’n destun yr asesiad 44.
Os defnyddir model cydadferol, dylid sicrhau tystiolaeth ddilysrwydd ategol sy'n cefnogi'r honiadau
yn y paragraff blaenorol (e.e. bod yr asesiad cyffredinol yn un gallu unedig, a bod pwynt neu farc o

42 Mehrens, W.A., McLarty, J.R., Rakow, E.A., & Phillips, S.E. (1988). Fiscal viability, conjunctive and compensatory
models, and career-ladder decisions: an empirical investigation. Papur a gyflwynwyd yng nghyfarfod blynyddol y ‘National
Council on Measurement in Education’ (New Orleans, LA, April 6 – 8). ED 295 966.
Martínez, J.F., Schweig, J., & Goldschmidt, P. (2016). Approaches for combining multiple measures of teacher
performance: reliability, validity, and implications for evaluation policy. Educational Evaluation and Policy Analysis, 38(4),
738–756.
Martinez, J. F. (2013). Combining multiple measures of teacher practice and performance: technical and conceptual
considerations for teacher evaluation. Pensamiento Educativo Latinoamericano, 50(1), 4-20.
Ellett, C.D., Loup, K.S., Naik, N.S., Chauvin, S.W., & Claudet, J.G. (1994). Issues in the application of a conjunctive /
compensatory standards-setting model to a criterion-referenced, classroom-based teacher certification assessment
system: a state case study. Journal of Personnel Evaluation in Education, 8, 349–375.
43 Koretz, D.M. & Hamilton, L.S. (2006). Testing for accountability in K-12. Yn Brennan, R.L. (Ed.). Educational
Measurement: fourth edition. (Westport, CT: Praegar), t. 570.
44 Mehrens, W.A. & Cizek, G.J. (2012). Standard setting for decision making: classifications, consequences and the
common good. Yn Cizek, G.J. (Ed.). Setting performance standards: foundations, methods, and innovations. (Ail
argraffiad). (New York, NY: Routledge), t. 36.
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unrhyw gydran yn cynyddu'r gallu cyffredinol yn y gallu neu'r nodwedd unedig 45). Yn gyffredinol,
bydd gan y dystiolaeth ddilysrwydd hon sawl ffynhonnell amrywiol (e.e. dadansoddi ffactorau, neu
farn arbenigol ar gynnwys neu arbenigwyr pwnc proffesiynol 46).
Os yw'r dystiolaeth ddilysrwydd yn cefnogi'r casgliadau sy'n angenrheidiol i gynnal y defnydd
priodol o fodel cydadferol, yna mae gan fodelau o'r fath o leiaf ddwy fantais.
Bod popeth yn gyfartal (h.y. os yw’r tybiaethau perthnasol ar gyfer gweithredu model cydadferol yn
berthnasol mewn gwirionedd), bydd asesiad cydadferol yn tueddu i fod yn fwy dibynadwy na’r
model cysylltiol. Mae hyn oherwydd y bydd trin pob sgôr prawf fel un set ddata at ddibenion
amcangyfrif dibynadwyedd yn tueddu i arwain at ddibynadwyedd uwch.
Mae dibynadwyedd uwch yn bwysig, oherwydd – unwaith eto gyda phopeth yn gyfartal – mae'n
tueddu i arwain at ddosbarthu ymgeiswyr yn ôl statws canlyniadau mwy cywir a chyson.
Ystyriwch y ffigwr canlynol.

Cymwys

Camgymeriad wrth wrthod
(canlyniad negatif ffug)

Ddim yn gymwys

Penderfyniad cywir
Methu

Penderfyniad cywir
Camgymeriad wrth dderbyn
(canlyniad positif ffug)
Pasio

Ffigur 1: Risgiau canlyniadau positif ffug a negatif ffug 47

Gan mai technoleg gyfyngedig yn unig yw asesu addysgol, bydd wastad risg o gamgymeriadau
categoreiddio, fel y mae'r ffigur yn ei ddangos. Os yw dibynadwyedd yn uwch, bydd y risg o
gamddosbarthu (person sydd wir yn gymwys yn cael ei ddosbarthu fel ‘methu’, neu i’r gwrthwyneb)
yn lleihau. Mae angen i awdurdod asesu feddu ar farn ystyriol o ran agwedd at
gamddosbarthiadau. Ar y naill law, gallai ystyried mai ei ddull gweithredu yw i gadw pob
camddosbarthiad (gwallau derbyn a gwallau gwrthod) i'r lleiaf posibl. Fodd bynnag, fel yr awgrymir
gan y gell goch yn y ffigur uchod, mae llawer o asiantaethau arholiadau yn y maes proffesiynol yn
ofalus o hyn. Eu prif nod yw cadw at leiafswm nifer yr ymgeiswyr anghymwys sy'n pasio’r asesiad
(ac felly'n mynd ymlaen i ymarfer yr alwedigaeth - gyda chanlyniadau negyddol posibl o
anghymhwysedd dilynol) o ganlyniad i gamddosbarthiad mesur.
Mae pwynt arall yn codi o Ffigur 1. Mae'r derminoleg go iawn yn y ffigur (a'r capsiwn) ychydig yn
llac. Ond mae’r rhyddiaith o dan y ffigur yn sôn am ‘berson sydd wir yn gymwys yn cael ei

Nodyn ar derminoleg dechnegol. Rydym yn defnyddio termau ychydig yn llac; yn cyfeirio at 'nodwedd', 'gallu',
'cymhwysedd' ac ati braidd yn gyfnewidiol; mewn gwirionedd fel dirprwy ar gyfer 'y peth sy'n cael ei asesu'. Mae astudiaeth
fanwl o union natur arbenigedd galwedigaethol fel endid seicolegol ffurfiol y tu hwnt i gwmpas y papur hwn. At hynny,
credwn fod y llenyddiaeth asesu ei hun yn dueddol o ddefnyddio termau o'r fath yn gyfnewidiol.

45

Yn yr un modd, yr ydym yn sôn am 'nodwedd unedig'; ac 'un gallu' wrth ddiffinio sut mae model cydadferol yn gweithio.
Rydym wedi osgoi'r term 'un dimensiwn' yn fwriadol. Mae hyn oherwydd bod gan y term olaf hwn ystyr technegol penodol
o fewn theori ymateb eitem, ac ymhellach y gellir ei brofi'n empirig. Nid ydym o’r farn fod model cydadferol ond yn
gweithredu pan fo gallu (ac ati) yn bodloni gofynion ffurfiol undimensiynolrwydd o dan fodel IRT. I'r gwrthwyneb, mae'n
debyg hefyd fod sefyllfaoedd lle gallai canlyniadau asesu ddangos undimensiynolrwydd ostyngol, na fyddent serch hynny
yn gyffredinol yn cael eu hystyried yn addas i'w gosod mewn model cydadferol.
46 Haladyna, T.M. (2010). An evaluation of the Western Region Examining Board dental examination.
47 Yn debyg i'r ffigur yn Haladyna, T. & Hess, R. (1999). An evaluation of conjunctive and compensatory standard-setting
strategies for test decisions. Educational Assessment, 6(2),129-153., tud. 137.
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ddosbarthu yn ‘methu’’. Awgryma hyn bod y ffigur yn ystyried ‘dosbarthiad cywir’ fel ‘cywirdeb
dosbarthiad’. Hynny yw:
Cywirdeb dosbarthiad : mae gweithdrefn asesu yn dyrannu'r ymgeisydd i'r un categori
(pasio neu fethu) â'u 'categori gwir sgôr'.
Yn y diffiniad hwn, mae ‘gwir sgôr’ yn golygu ‘sgôr cyfartalog hirdymor’ yr ymgeisydd (h.y., y sgôr y
byddai’n ei chael pe bai modd ailadrodd y weithdrefn nifer dirifedi o weithiau).
Mae 'cywirdeb dosbarthiad' yn wahanol i 'gysondeb dosbarthiad', a fyddai'n cael ei ddiffinio fel a
ganlyn:
Cysondeb dosbarthiad: tueddiad gweithdrefn asesu i ddyrannu ymgeisydd i'r un categori (P
neu F) wrth ail-weinyddu'r weithdrefn. 48
Rhwng y ddau gysyniad hyn, mae ‘cysondeb dosbarthiad’ yn fwy cysylltiedig â dibynadwyedd, i’r
graddau y mae’n ymwneud ag ailadrodd y weithdrefn. 49. Mae gan ‘gywirdeb dosbarthiad’ fwy yn
gyffredin â dilysrwydd i’r graddau ei fod yn mynd i’r afael â’r cwestiwn, ‘ydy’r weithdrefn hon yn
rhoi’r canlyniad cywir?’.
Fodd bynnag, mae cysondeb a chywirdeb dosbarthiad yn ymwneud â chymhwysedd ymgeisydd ar
adeg profi. Nid ydynt yn dweud fawr ddim am botensial yr ymgeisydd. Ar gyfer mesur o'r fath,
mae angen offeryn â dilysrwydd rhagfynegi arnoch 50.
Fodd bynnag, rhaid inni gofio hefyd fod y cysyniadau sy'n deillio o ddibynadwyedd, sef cysondeb a
chywirdeb dosbarthiad, yn cyfyngu ar ddilysrwydd; ni fydd asesiad gyda llawer o ddosbarthiadau
anghyson neu anghywir yn gweithio'n dda fel rhagfynegydd perfformiad yn y dyfodol.
Ail rinwedd posibl model cydadferol yw ei bod yn decach i fyfyrwyr gan nad yw’n eu methu pan
fyddant yn ddigon da ar y cyfan, ond heb gymhwysedd mewn un neu ddau o feysydd. 51 52.
Unwaith eto, gellir gweld y bydd agwedd yr asiantaeth arholiadau at y ‘rhinwedd’ hon yn cael ei
chyflyru gan eu polisi cyffredinol. Bydd p’un ai ydynt yn ceisio bod yn deg i fyfyrwyr sy’n ‘gymwys
yn gyffredinol ac eithrio un neu ddau faes’ yn dibynnu ar y goddefiant ar gyfer risg yn yr
alwedigaeth.

48 Am fwy o wybodaeth am gysondeb a chywirdeb dosbarthiad, gweler:
MacCann, R.G. & Stanley, G. (2010). 'Classification consistency when scores are converted to grades: examination marks
versus moderated school assessments', Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 17(3), 255 — 272.

Newton, P.E. (2009). The reliability of results from national curriculum testing in England. Educational Research, 51(2),
181–212.
49Gellid dychmygu asesiad (prin gobeithio) a oedd yn categoreiddio ymgeisydd i'r categori anghywir gyda chysondeb llwyr.
50 Unwaith eto, gellid dychmygu sefyllfa ddigalon asesiad sy'n dosbarthu ymgeisydd i'w gategori gwir sgôr yn gyfan gwbl,
ond does dim modd trwy’r categori hwnnw'n rhagfynegi pa mor dda y bydd yn ei wneud yn y gwaith wrth ymarfer y
alwedigaeth.
51 Wheeler, P.H. (1993). Decision making models for using multiple assessment results.
52 Yn enwedig os nad yw'r meysydd hyn yn hollbwysig ar eu pennau eu hunain.
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2.2.2.

Cysylltiad

Dywedir yn aml bod GC yn mynd i'r afael â 'chymhwysedd' 53 (yn hytrach na – neu'n ychwanegol at
– allu, gwybodaeth ac ati). Mae asesiad sy'n seiliedig ar gymhwysedd yn estyniad o brofion sy'n
cyfeirio at feini prawf (CRT) 54. Yn ei dro, y gofyniad penodol i basio pob AC yw gweithredu
asesiad cysylltiol, y gellir ei gyferbynnu ag asesiad cydadferol.
Mae diffiniad Mehrens a Cizek o fodel cysylltiol yn gryno ac yn ddisgrifiadol:
A conjunctive model (frequently referred to as a multiple cut off model) is when a criterion
must be met regarding each source of information separately; that is, separate standards
exist for each source of information 55.
Mae'r model yn angenrheidiol pan fo'r holl nodweddion yn hanfodol ar gyfer perfformiad swydd
llwyddiannus 56. Dywedir bod sgorio cysylltiol yn 'fwy cyfyngol' ac yn 'gosod safon uwch ar gyfer
pasio' 57.
Awgryma Haladyna y gofynion canlynol ar gyfer cymhwyso'r model cysylltiol yn briodol:
Each test must measure a distinctly different aspect of competence. Each test should yield
sufficiently high reliability coefficients, so that pass/fail decisions can be made with some
confidence 58.
2.2.2.1. Heriau i'r model cysylltiol
Agweddau ar wybyddiaeth
Gellir gosod sawl her i'r dull cysylltiol puraidd braidd sy'n deillio’n ôl – yn y pen draw – at CGC.
Mae rhai heriau o’r fath yn deillio o natur meddwl pobl (gwybyddiaeth); yn fyfyrwyr neu yn
ymgeiswyr, a/neu aseswyr.
Gan droi'n gyntaf at sut mae myfyrwyr yn meddwl, gallwn feirniadu ymagwedd cysylltiol eithafol
drwy ddweud59:
•

•

Mae trin yr holl ddeilliannau dysgu fel agweddau bach ‘cysegredig’ ar gymhwysedd yn
debyg i olwg ymddygiadol ar ddysgu, lle mae dysgwyr yn awtomatonau, ac yn gorfod
dangos cymhwysedd mecanyddol yn unig mewn perthynas â llawer o ficro-gymwyseddau.
Yn hytrach, mae'n bwysig bod gan ddysgwyr (ac yn enwedig gweithwyr proffesiynol sy'n
ymarfer) syniad mwy uwchraddol o wybodaeth a chymhwysedd a'u bod yn gallu eu
cymhwyso'n eang. Y pwynt allweddol yw y gall gweithwyr proffesiynol arddangos
gwybodaeth neu sgil mewn un cyd-destun, ond byddai unrhyw gyflogwr neu randdeiliad

Jessup, G. (1991). Outcomes: NVQs and the emerging model of education and training. (London: Falmer Press).
Boyle, A., & Rahman, Z. (2012). The internal reliability of some City & Guilds tests.
55 Mehrens, W.A. & Cizek, G.J. (2012). Standard setting for decision making: classifications, consequences and the
common good. Yn Cizek, G.J. (Ed.). Setting performance standards: foundations, methods, and innovations. (Ail
argraffiad). (New York, NY: Routledge), t. 36.
56 Wheeler, P.H. (1993). Decision making models for using multiple assessment results.,tud. 4.
57 Gweler; Haladyna, T.M. (2010). An evaluation of the Western Region Examining Board dental examination., tud. 12.
Er, gweler y ddadl ‘many hurdles leads to all hurdles being low hurdles’ isod.
58 Ibid.
59 Boyle, A. & Smith, J. (2015). Vocational knowledge as social construct: knowledge, assessment and social justice.
Papur a gyflwynwyd yng nghynhadledd AEA-Ewrop, Glasgow.
53
54
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sy'n gofalu am weithwyr proffesiynol cymwys am i'r gweithiwr proffesiynol hwnnw allu
cymhwyso gwybodaeth a sgiliau mewn cyd-destunau amrywiol 60.
Tra bo Boyle a Smith yn trafod gwybyddiaeth y myfyrwyr, gwnaeth Sadler 61 honiadau am feddwl
aseswyr. Roedd Sadler yn trafod y farn am ansawdd un gwaith cymhleth (traethawd, darn o gelf,
ac ati), yn hytrach na chymhwysedd unigolyn i fynd i mewn i alwedigaeth. Fodd bynnag, mae ei
honiadau dal yn berthnasol i'n trafodaeth.
Dywed Sadler fod gofyn i aseswyr werthuso meini prawf cysylltiol yn gwbl ar wahân i'w gilydd yn
groes i'r ffordd y gwyddom fod arbenigwyr yn gwneud penderfyniadau 62. Mae pennu meini prawf
graddio dadansoddol bron yn ei gwneud yn ofynnol i aseswyr ‘ffugio’ (h.y. esgus nad yw eu
graddau yn erbyn meini prawf unigol yn gysylltiedig â’u barn gyffredinol am ansawdd y gwaith).
Dywed Sadler fod ‘osgoi’ neu'r cymhelliant hwn i ‘ffugio’ yn afresymol 63. Yn yr un modd, mae gofyn
i aseswr fynd yn ôl dros waith lawer gwaith i farnu gwahanol feini prawf yn annibynnol yn groes i'r
ffordd y mae gwybyddiaeth ddynol yn gweithio, ac mewn gwirionedd mae'n wastraff amser llwyr.
Yn ogystal, nid yw rhoi adborth i fyfyrwyr ar eu cyflawniad ar bwyntiau asesu datgysylltiedig yn
gyson â sut mae myfyrwyr yn dysgu ac yn gwella 64.
Mae Sadler yn gorffen drwy honni:
… most types of published grading schemes are based on simplistic models that fail to do
justice to the task of evaluating complex student works 65.
Pan fydd llawer o rwystrau, mae pob rhwystr yn dueddol o fod yn isel
Cymharol ychydig o ddadansoddiad ystadegol o ddata asesu galwedigaethol a adroddwyd. Fodd
bynnag, pan fydd wedi gwneud hynny, bu rhywfaint o awgrym bod bron pob un o’r meini prawf
asesu yn cael eu marcio fel ‘pasio’.
Er enghraifft, cyflwynodd Curcin et al. (2014) dabl a oedd yn cynnwys ystadegau gwerthoedd
cyfleuster tebyg ar gyfer NVQs. Mae'r gwerthoedd hyn i gyd yn uwch na 70%, ac mae llawer
ohonynt o gwmpas neu'n uwch na 90%. 66
Mae’r gwerthoedd uchel hyn yn awgrymu effaith – anfwriadol siŵr – fod y galw wedi’i ddileu oddi ar
yr asesiad hwn. Pan asesir myfyrwyr galwedigaethol yn erbyn deilliannau dysgu, maent bron bob
tro yn eu cael yn iawn. Ar lafar felly, mewn system asesu â llawer o rwystrau, mae pob rhwystr yn
dod yn rhwystrau isel. Felly daw’r asesiad yn brawf dygnwch (‘alla i gael fy arsylwi ar yr holl feini
prawf cyn i’m cwrs ddod i ben?’), yn hytrach nag arddangosfa heriol yn y bôn o alluoedd allweddol
y gweithle. Mae hyn yn sicr yn groes i fwriadau'r cynllunwyr CGC.

Mae'r pwynt hwn yn adleisio dadl a wnaed gan Newton (gweler Troednodyn 19) bod asesu bob amser yn cynnwys
samplu. Hyd yn oed os oes angen i ymgeiswyr gyflawni pob AC, dim ond mewn set sampl o gyd-destunau y gellir
gwneud hynny.
61 Sadler, D.R. (2009). Indeterminacy in the use of pre-set criteria for assessment and grading in higher education.
Assessment and Evaluation in Higher Education, 34, 159-179.
62 Ibid., ar dud. 15.
63 Ibid., ar dud. 7.
64 Ibid., ar dud. 11. Yn yr achos hwn, daw Sadler yn agos at yr hyn y mae Boyle & Mae Smith (2014) yn dweud.
65 Ibid.
66 Wedi'i dynnu o ddata yn Curcin, M., Boyle, A., Mai, T. & Rahman, Z. (2014). A validation framework for work-based
observational assessment in vocational qualifications.
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Risg o or-asesu
Bygythiad i ddilysrwydd ymchwil ansoddol yw pan fydd ymchwilydd yn parhau i gasglu data (gofyn
cwestiynau, ac ati) y tu hwnt i'r amser pan nad oes unrhyw wybodaeth newydd yn dod i'r amlwg.
Os bydd yr ymchwilydd yn parhau i arsylwi pan nad oes gwybodaeth newydd ar gael, yna mae
bygythiad i ansawdd a moeseg yr ymchwil. 67 Mewn system lle mae angen llawer o benderfyniadau
asesu, mae bygythiad tebyg o or-asesu yn bodoli.
Mae angen i aseswyr arsylwi digon o dystiolaeth i lunio barn gywir am gymhwysedd dysgwr yn
seiliedig ar y meini prawf a bennwyd ond mae angen iddynt hefyd wybod pryd i roi'r gorau i chwilio
am fwy o dystiolaeth. Dylai'r cynllun asesu alluogi aseswyr cymwys i gasglu digon o dystiolaeth
berthnasol i wneud penderfyniadau o'r fath ac mae nifer yr arsylwadau yn hanfodol er mwyn
cyflawni'r nod hwn.
Mae siart sy’n dangos graddau hyder yng ngallu ymgeisyddd ac sydd i’w weld yn Bartram, D., &
Mitchell, L. (1992) 68 yn gysylltiedig â dadl ynghylch digonedd tystiolaeth a hyder aseswyr mewn
barn.
Yn y siart, mae tri aseswr yn arsylwi perfformiadau/yn casglu tystiolaeth o gymhwysedd. Wrth
iddynt gasglu tystiolaeth / arsylwi perfformiadau, mae eu hyder yn eu barn am gymhwysedd yr
ymgeisydd yn cynyddu: mae aseswr A yn feiddgar, mae'n dod i farn hyderus yn gyflym, ond gall ei
hyder fod yn anaddas. Mae Asesydd C yn fwy gofalus ac mae angen llawer mwy o dystiolaeth cyn
y bydd yn hawlio cymhwysedd yr ymgeisydd yn hyderus. Mae dull Aseswr C yn osgoi
dosbarthiadau cymhwysedd ‘positif ffug’, ond mae hefyd yn gostus, yn aneffeithlon ac o bosibl yn
arwain at ‘negatifau ffug’, a all fod yn annheg i’r ymgeisydd. Mae Aseswr B yn fwy gofalus nag
aseswr A, ond yn fwy ffyddiog nag asesydd C. Mae swm y tystiolaeth y mae angen iddi arsylwi er
mwyn gwneud dyfarniad yn gywir.
Ceir dadl bellach ynghylch y mathau o dystiolaeth sydd orau i ennyn hyder aseswyr bod ganddynt
ddigon o dystiolaeth i farnu bod ymgeisydd yn gymwys, gan gynnwys y syniad y gall rhai
arsylwadau neu fathau o arsylwadau fod yn ‘ganonaidd’; rhoi ‘prawf diffiniol’ o gymhwysedd i
aseswr hyfforddedig 69. Gwneir gwahaniaethau eraill rhwng tystiolaeth ‘ddigonol’ ac ‘angenrheidiol’;
a gallu aseswr i gasglu'n rhesymol wybodaeth sylfaenol ymgeisydd drwy arsylwi perfformiad.
I ryw raddau, mae’r dadleuon yma yn cyd-fynd â rhai Sadler ynghylch gwybyddiaeth aseswyr 70; ni
ddylai system orfodi aseswyr i or-asesu. Dylai aseswyr ond gwneud nifer digonol o ddyfarniadau
am gymhwysedd ymgeisydd, ac nid mwy.
2.2.2.2. Cwestiynau dargyfeiriol
Gellir ystyried achos 'cwestiynau dargyfeiriol' fel y'u gelwir fel cymhwysiad eithafol o'r egwyddor
cysylltiol. Gellir hefyd (yn fwy cain efallai) gyfeirio at gwestiynau dargyfeiriol (neu ‘orsafoedd’ – er

Liamputtong, P. (2018). Focus group methodology: principles and practice. (Llundain: SAGE Publications Ltd.).
Datblygwyd yn: Bartram, D., & Mitchell, L. (1992). The design, development and delivery of National Vocational
Qualifications and Scottish Vocational Qualifications: the place of knowledge and understanding. Nodyn canllaw heb ei
gyhoeddi.
69 Ibid., ar dud. 17. Gweler hefyd: Murphy, R., Burke, P., Content, S., Frearson, M., Gillispie, J., Hadfield, M., Rainbow,
R., Wallis, J. & Wilmut, J. (1995) The reliability of assessment of NVQs. Adroddiad a gyflwynwyd i NCVQ, Ysgol Addysg,
Prifysgol Nottingham.
70 Gweler t. 12.
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68

|20|
enghraifft ar archwiliad clinigol strwythuredig gwrthrychol (OSCE) neu ‘dasgau’) fel: eitemau parth
critigol 71, eitemau nad ydynt yn cydadferol, eitemau critigol, eitemau gorfodol, ac eitemau adwyol 72.
Judd (tt.1 – 2) yn rhoi enghreifftiau o 'eitemau adwyol' (pob un o'i gyd-destun yn yr Unol
Daleithiau), ac rydym ni wedi'u golygu yn y tabl canlynol.

Tabl 4: Enghreifftiau o 'dasgau adwyol' neu 'gwestiynau dargyfeiriol'
Awdurdod
arholiadau

Asesu neu
gymhwyster

'Tasg adwyol'

Awdurdod
Hedfan
Ffederal (FAA)

Prawf hedfan peilot

glanio'r awyren

Cymdeithas
Feddygol
Filfeddygol
America

Arholiad ymarferol
ar gyfer
milfeddygon sydd
wedi'u hyfforddi
dramor cyn iddynt
gael eu hardystio i
ymarfer yn yr Unol
Daleithiau.

sbaddu cath neu gi

Arholiad i
weinyddwyr system
Linux

ychwanegu
defnyddiwr newydd
at y system

Gweinyddwyr
system Oracle

gwneud copi wrth
gefn o'r gronfa
ddata trafodion

Heb ei nodi

Esboniad
Yn ystod y prawf hedfan, gofynnir i'r darpar beilot
ddangos hyfedredd mewn nifer o weithdrefnau
hedfan, gan gynnwys archwiliad cyn hedfan, esgyn,
llywio, symudiadau hedfan, ac injan yn stopio. Ar
ddiwedd y prawf, rhaid i'r peilot wneud un peth olaf –
glanio'r awyren. Os na all y peilot lanio'r awyren
mewn tri ymgais, mae archwiliwr yr FAA yn cymryd
rheolaeth, yn glanio'r awyren, ac yn methu'r peilot waeth pa lefel bynnag o hyfedredd y mae'r peilot
wedi'i ddangos yn yr ymarferion blaenorol.
Mae'r ymarfer yn cynnwys saith gorsaf lle mae
archwiliwyr yn trin anifeiliaid byw sy'n arddangos
amrywiaeth o symptomau ac sy'n gofyn am
amrywiaeth o driniaethau. Yn un o'r gorsafoedd
gofynnir i ymgeiswyr sbaddu cath neu gi. Os yw'r
ymgeisydd yn peryglu bywyd yr anifail, mae'r
milfeddyg sy'n bresennol yn cymryd yr awenau ac
yn ceisio achub yr anifail, ac mae'r ymgeisydd yn
rhoi'r gorau i’r ymarfer ac yn methu'r ymarfer.
Bydd ymgeiswyr sy’n methu ychwanegu defnyddiwr
newydd i'r system yn methu'r arholiad, waeth
bynnag y sgiliau eraill y maent yn eu harddangos.
Yn amlwg, waeth pa mor dda y gall ymgeiswyr osod
argraffwyr, llwytho cydbwysedd neu diwnio'r system,
neu ffurfweddu cymwysiadau, mae'r holl fanteision y
mae eu sgiliau yn eu darparu yn ddiwerth os na all
defnyddwyr newydd gael mynediad i'r system.
Yn ystod yr arholiad, mae methiant trychinebus yn y
system weithredu yn cael ei achosi. Os nad yw'r
ymgeisydd wedi gwneud copi wrth gefn o'r system
gyda phob trafodiad, bydd chwalfa’r system yn
ddigwyddiad anadferadwy. Yn syml, mae hyn yn
annerbyniol i weinyddwr cronfa ddata cymwys.
Unwaith eto, waeth bynnag y sgiliau eraill a
arddangosir, mae'r ymgeisydd yn methu a hynny’n
haeddiannol ac ni all barhau â'r arholiad, gan fod
unrhyw sgiliau eraill yn cael eu llethu gan ddiffyg
copi y system wrth gefn.

Mae Buckendahl a Davis-Becker yn defnyddio'r term 'domain critical errors' (DCEs).
Buckendahl, C. W. a Davis-Becker, S. L. (2012). Evaluating the appropriateness and use of domain critical errors,
Practical Assessment, Research, and Evaluation, 17(13).
72 Judd, W. (2009). Gating items: Definition, significance, and need for further study, Practical Assessment, Research,
and Evaluation, 14(9)., p. 3.
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Awdurdod
arholiadau

Asiantaeth
ardystio
Peiriannydd
Ardystiedig Red
Hat (RHCE)

Heb ei nodi

Asesu neu
gymhwyster
Laparosgopi 73

clymu pwyth
laparosgopig
rhyng-gorfforol

Arholiad RHCE

torri mewn i'r
system heb
gyfrinair

Arholiad plymwr
Chicago

creu system dal
dŵr

arholiad ymarferol
therapyddion tylino

Arholiad ymarferol
Pensaer Tirweddau

Y Comisiwn
Cenedlaethol ar
gyfer Ardystio
Gweithredwyr
Craen
(NCCCO)

'Tasg adwyol'

Arholiad
gweithredwr craen
NCCCO

Rhaid i'r therapydd
tylino ofyn y
cwestiwn, "Oes
unrhyw boen gyda
chi yn eich corff?"
cyn dechrau tylino.
gwisgwch offer
diogelwch priodol
cyn defnyddio'r llif
gadwyn
Rhowch y belen
‘headache’ mewn
dau ddrym olew 60
galwyn wedi'u
gwahanu gan 180
gradd heb daro'r
drymiau drosodd,
mewn llai na thri
munud.

Esboniad
Ni allai ymgeisydd sy’n methu clymu’r pwyth fyth
gwblhau llawdriniaeth, waeth pa mor arbenigol y
perfformiodd.
Cyflwynir system i ymgeisydd sydd wedi chwalu.
Fel sy'n digwydd yn aml yn y byd go iawn, nid oes
gan ddarpar weinyddwr y system gyfrinair ar gyfer y
system. Os na all yr ymgeisydd dorri mewn i'r
system heb gyfrinair, mae'r ymgeisydd yn methu'r
arholiad, oherwydd waeth bynnag y sgiliau
ffurfweddu, tiwnio, cydbwyso neu integreiddio sydd
gan yr ymgeisydd, mae'r sgiliau hynny'n ddadleuol
os na all fynd i mewn i'r system.
Mae'r system yn gymharol syml ac nid yw wedi'i
chynnwys o fewn strwythur domestig na masnachol,
ond mae angen torri pibau a sodro penelin, pibau a
llewys yn system dal dŵr. Os na all blymwr wneud
hynny, nid yw ef neu hi yn blymwr cymwys.
Heb ofyn y cwestiwn, gall y therapydd tylino
waethygu anaf sy'n bodoli eisoes drwy dylino'r ardal
uwchben yr anaf.
Os nad yw’r ymgeisydd yn gwisgo offer diogelwch
priodol cyn defnyddio'r llif gadwyn, mae'r ymgeisydd
yn methu'r arholiad.
Mae lleoliadau'r drymiau wedi'u nodi'n ofalus fel bod
yn rhaid i weithredwr y craen nid yn unig gylchdroi'r
bŵm, ond rhaid iddo newid uchder y bŵm ar yr un
pryd. O ganlyniad i fethu â chwblhau'r dasg hon
collwyd digon o bwyntiau nad oedd modd pasio’r
arholiad hwn er gwaethaf medrusrwydd yng
ngweddill yr arholiad.

Diddorol nodi bod y tasgau ar adegau yn golygu bod bywyd yn y fantol (peilot y cwmni hedfan, y
milfeddyg a’r llawfeddyg), neu yn gallu achosi niwed corfforol (arholiad y tylinwr yn niweidio corff,
mae’n debyg bod y plymiwr yn niweidio’ch cegin). Fodd bynnag, mewn tasgau eraill (TG yn yr
enghreifftiau hyn), mae’n fwy gwir na allai rhywun wneud y swydd i unrhyw fath o lefel pe na bai
nhw’n gallu gwneud y ‘dasg adwyol’.
Ar yr un tudalennau yn ei erthygl, mae Judd yn nodi agweddau ar ddiffiniad 'tasgau adwyol'. Dyma
grynodeb isod ar ffurf pwyntiau bwled:
•
•

Yn dueddol o fod yn eitemau perfformio. Nid oes llawer o gyfle i ddyfalu oherwydd bod yr
opsiynau ymateb mor helaeth.
Mae datblygwyr profion yn tybio bod perfformiad ar eitem adwyol yn debygol iawn o fod yn
arwydd o berfformiad yn dilyn y prawf.

Mae laparosgopi, a elwir hefyd yn laparosgopi diagnostig, yn driniaeth ddiagnostig lawfeddygol a ddefnyddir i archwilio'r organau
y tu mewn i'r abdomen. Mae'n driniaeth fewnwthiol risg isel sy'n gofyn am endoriadau bach yn unig. Defnyddir offeryn o'r enw
laparosgop i edrych ar yr organau abdominyddol mewn laparosgopi.
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•

•

Mae eitemau adwyol bob amser yn cael eu sgorio fel eitemau â chyfeirnod parth, nid
eitemau normedig, felly yn ddamcaniaethol gallai pob ymgeisydd eu pasio. Yn wir, gan ei
bod yn ymddangos bod y rhain yn dasgau sylfaenol – e.e. gweinyddwr rhwydwaith yn
sefydlu defnyddiwr newydd – efallai y byddai rhywun yn disgwyl cyfraddau llwyddiant uchel
iawn ar y tasgau hyn.
O ganlyniad i’r goblygiadau hanfodol o sgorio eitem adwyol, mae ganddynt fel arfer feini
prawf sgorio gwrthrychol iawn. Mae meini prawf ar gyfer eitemau adwyol wedi'u cynllunio'n
benodol i leihau'r galw am ddehongliad arsylwr.

Yn dilyn ymlaen o'r enghreifftiau hyn ac o leiaf diffiniad rhannol y math hwn o dasgau, gallwn
gynnig rhai awgrymiadau ar gyfer arferion gorau wrth ddefnyddio tasgau adwyol 74. Daw'r rhain yn
bennaf o erthyglau Judd neu Buckendahl a Davis-Becker y cyfeiriwyd atynt uchod 75. Fodd
bynnag, mae rhai ohonynt – mewn cyferbyniad – yn deillio o'n harferion ein hunain mewn
asesiadau proffesiynol. Mae'r awgrymiadau sy'n dod o'n profiad ein hunain wedi'u nodi â seren (*).
Arfer gorau wrth ddefnyddio 'cwestiynau dargyfeiriol'
Dylid diffinio cwestiynau 'adwyol' neu 'dargyfeiriol', neu 'wallau critigol parth' (DCE) fel rhan o
ddadansoddi swyddi – hynny yw, dylai DCE fod yn rhywbeth y mae ymarferwyr presennol wedi'i
weld mewn gwaith (e.e. mewn achosion addasrwydd i ymarfer, ac ati) 76. Mae hynny'n gais i
ystyried cynrychioldeb parth (ac felly dilysrwydd), yn ogystal â chais i beidio â gor-ddefnyddio'r
math eithaf llym hwn o eitem. Ni ddylai DCE fod yn ddamcaniaethol nac yn ffansi.
Yn wir, mae angen i raglenni profi fod â rhyw fath o rybudd / ataliad sy'n atal eu heitemau neu eu
tasgau rhag cael eu henwebu'n annilys fel 'dargyfeiriol' (e.e. rhaid i fwy nag un arbenigwr ystyried
bod tasg yn 'gwestiwn dargyfeiriol') 77.
Dylai DCE gael eu cyfyngu i 'wallau na ellir eu cywiro' yn unig. Felly, er enghraifft, os yw
ymgeisydd fel deintydd yn cynhyrchu pelydr-X nad yw'n ddarllenadwy, efallai y bydd yn bosibl
cynhyrchu pelydr-X arall (yn amodol ar beidio â gorddosio cleifion ag ymbelydredd) 78. I'r
gwrthwyneb, os bydd ymgeisydd fel deintydd yn tynnu'r dant anghywir, nid oes modd rhoi’r dant
hynny'n ôl yn y geg.
•

•

Mae amgylchiadau penodol lle mae ymgeisydd yn ymddwyn yn annerbyniol am ryw reswm. Er
enghraifft, os yw ymgeisydd yn defnyddio iaith wahaniaethol i glaf mewn arholiad ymarferol,
neu'n cyrraedd yn feddw, gellir cyfiawnhau penderfyniad yr asiantaeth arholi i dynnu'r
ymgeisydd hwnnw o'r arholiad yn syth. Mae hyn, fodd bynnag, yn fater disgyblu o fewn
rheolau'r arholiad, ac mae'n debyg hefyd yn dystiolaeth o ddiffyg ymddygiad proffesiynol o
fewn yr alwedigaeth y mae'r ymgeisydd yn dymuno mynd iddi.
Byddem yn awgrymu ei bod yn arfer gorau pe na bai’r marcwyr nac ymgeiswyr yn gwybod bod
cwestiwn, gorsaf ac ati penodol wedi’u hystyried yn ‘gwestiwn / gorsaf dargyfeiriol’ wrth sefyll yr
arholiad neu farcio’r arholiad hynny. Pe baent yn gwneud hynny, gallai hyn effeithio ar eu
hymddygiad (e.e. effeithio ar ba mor hael neu lym oedd y marcwyr).

74 Dylai diffiniadau yn bendant fod yn ddisgrifiadol, ac nid yn feirniadol nac yn normadol, a dylai ‘awgrymiadau ar gyfer
arferion gorau’ fod i’r gwrthwyneb. Fodd bynnag, yn ymarferol mae'r ddau beth yn gorgyffwrdd.
Swartz, N. (1997). Definitions, dictionaries, and meanings.
75 Rydym yn cyfeirio at y pwyntiau penodol sy'n dod o bob erthygl isod.
76 Buckendahl a Davis-Becker (2012), t. 5.
77 Ibid. ar dud. 10.
78 Ibid. ar dud. 8.
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•

•

•

•

Mae cwestiynau dargyfeiriol ond yn mynd i fod yn destun pryder i ymgeiswyr sy'n pasio fel
arall. Pe bai ymgeisydd yn methu beth bynnag, a'u bod yn digwydd cael y cwestiwn
dargyfeiriol yn anghywir, nid yw hynny'n broblem. Mae'r mater ond yn codi pe bai ymgeisydd
yn pasio fel arall, ond yn cael y cwestiwn dargyfeiriol yn anghywir.
Mae cwestiynau dargyfeirio yn tramgwyddo yn erbyn egwyddorion seicometrig 79 mewn dau
ystyr; yn nodweddiadol, dylid gwneud penderfyniadau lle mae llawer yn y fantol ar sail
gwybodaeth fesur ddigonol. Bydd un cwestiwn yn cynnwys llawer llai o wybodaeth fesur na
phrawf llawn. Felly, mae’n llawer mwy tebygol y bydd canlyniadau un cwestiwn unigol yn
gamddosbarthiad (e.e. sgôr a arsylwyd gan unigolyn yw ‘methu’, pan ddylai ei sgôr wirioneddol
sylfaenol fod yn ‘basio’). 80. Yn ail, mae cael un cwestiwn ‘dargyfeiriol’ yn gyfystyr â chyfrifo
‘graddfa Guttman’ perffaith; hynny yw, dweud ‘o dan y lefel hon o anhawster bydd ymgeisydd
bob amser yn cael cwestiynau’n gywir, ac yn uwch na’r lefel hon bydd yr ymgeisydd bob amser
yn cael cwestiynau’n anghywir’ 81. Anaml y mae graddfeydd Guttman yn bodoli'n ymarferol,
oherwydd nid yw cwestiynau bron byth yn cael eu trefnu'n berffaith ar hyd un dimensiwn gallu.
Gellir ystyried gwneud rhai adrannau o asesiadau yn rhaid sy’n ‘rhaid eu pasio’ anfon neges
am amlygrwydd maes cynnwys penodol, ac felly’n ysgogi gwelliant yn y maes ymarfer hwnnw.
Fodd bynnag, rydym wedi canfod – yn ymarferol – y gall gwneud i adran asesu lwyddo/methu
gael effaith i’r gwrthwyneb. Mewn galwedigaeth lle’r oedd sgiliau ysgrifennu ymarferwyr (e.e.
nodiadau achos) yn cael eu hystyried yn wael, gallai gwneud i’r asesiad basio/methu fod wedi
achosi i aseswyr farcio’n hael a pheidio â rhoi adborth ffurfiannol gwirioneddol i ymgeiswyr
(oherwydd eu bod yn gweld bod y rhwystr yn annheg, a / neu oherwydd nad oeddent am fethu
ymgeiswyr cymwys fel arall am sgil a oedd eisoes yn wendid i lawer o rai eraill yn y proffesiwn).
Felly, yn y cyd-destun hwn, roedd cael rhwystr mewn gwirionedd yn ataliad i drosglwyddo
gwybodaeth ffurfiannol yn yr asesiad.
Nid yw'r ffaith bod rhywbeth yn cael ei ystyried yn gamgymeriad critigol mewn arholiad
mynediad gyrfa yn golygu bod ymarferwyr yn yr alwedigaeth honno felly'n rhydd o risg wrth
gyflawni'r dasg honno yn eu gwaith (ar ôl cymhwyso). Byddai rhywun yn disgwyl i
weithgareddau a allai fod yn beryglus fod â gweithdrefnau ansawdd a diogelwch o'u cwmpas
wrth arfer y proffesiwn o ddydd i ddydd. Ni fyddai'n rhesymol i broffesiwn ddweud, 'barnwyd
bod y weithred hon yn rhywbeth na wnaethoch ei gael yn iawn yn yr arholiad mynediad, felly,
nid oes angen i ni wirio amdano'n ymarferol'.

2.2.3.

Cyflenwoldeb

Mae trydydd colofn Harth a Hemker yn Nhabl 1 yn cyfeirio at gyflenwoldeb. Er ei bod yn
ymddangos bod system asesu fel GCG wedi'i chynllunio'n llym ar yr egwyddor gysylltiol, gwelwn
fod yna eithriadau bob amser.
Yn yr is-adrannau isod, trafodwn sawl enghraifft amrywiol o gyflenwoldeb. Mae’r rhain yn
wirioneddol amrywiol (ni fyddai rhywun byth yn dadlau bod addasiadau rhesymol ar gyfer pobl
anabl, achredu dysgu blaenorol, neu gydnabod statws proffesiynol tramor – mewn unrhyw ystyr –
‘yr un peth’), ac eithrio bod gan dri elfen o gydran asesu yn cael ei symud allan a'i ddisodli gan ryw
gydran gyflenwol.

79 Gweler: Childs, R.A., Dunn, J.L., van Barneveld, C. & Jaciw, P.W. (2007). Does it matter if you “kill” the patient or order
too many tests? Scoring alternatives for a test of clinical reasoning skill, International Journal of Testing, 7(2), 127-139.
80 Buckendahl a Davis-Becker (2012), t. 8.
81 Ibid. ar dud. 2.
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2.2.3.1. Addasiadau rhesymol i bobl anabl
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gymwys yn y Deyrnas Unedig. Hefyd, mae corff datblygedig
arfer da yn darparu trefniadau arbennig i fyfyrwyr os oes ganddynt anabledd. Er enghraifft, mewn
llawer o gymwysterau, darperir papurau arholiad Braille. Yn gyffredinol, pan ddarperir fersiynau
wedi'u haddasu o'r fath, y bwriad yw bod lefel y galw yn y fersiwn wedi'i haddasu yn aros yr un fath
â'r un yn y fersiwn 'prif ffrwd'. Ni fwriedir i ddefnyddiwr y fersiwn wedi'i addasu elwa na chael ei
gosbi am ei fod yn defnyddio'r fersiwn wedi'i addasu.
Mae cwestiwn hefyd a ellir eithrio ymgeisydd o ryw agwedd ar gymhwyster (e.e. nid oes rhaid
iddynt ddangos agwedd ar gymhwysedd nad ydynt yn gallu ei dangos oherwydd eu hanabledd).
Mae canllawiau ar y Ddeddf yn awgrymu'r canlynol:
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio 'safon cymhwysedd' fel safon academaidd,
meddygol neu safon arall a gymhwysir at y diben o benderfynu a oes gan berson lefel
benodol o gymhwysedd neu allu ai peidio.
Cyn belled â bod safonau cymhwysedd cwrs astudio yn gadarn ac yn anwahaniaethol, yna
NID yw'r safonau hyn yn destun addasiad i fyfyrwyr anabl82.
O ystyried yr uchod, mae'n rhesymol tybio bod dal angen i berson anabl fodloni pob agwedd ar
safon cymhwysedd ar gyfer cymhwyster galwedigaethol – ar yr amod bod pob addasiad rhesymol
wedi'i wneud 83.
2.2.3.2. Achredu Profiad a Dysgu Blaenorol (APEL)
Mae llawer o systemau asesu sy'n darparu mynediad i alwedigaethau yn darparu rhyw fath o
APEL. Drwy gynlluniau o'r fath, gall dysgwyr (yn enwedig myfyrwyr aeddfed) ennill credyd am
sgiliau, gwybodaeth, neu – mewn rhai achosion – profiad proffesiynol a bywyd a enillwyd y tu allan
i gyfyngiadau ffurfiol y cymhwyster dan sylw.
Mae Konrad (2001) yn nodi bod y rhai sy’n barnu a ddylid caniatáu ceisiadau am APEL fel arfer yn
ystyried y ffactorau canlynol:
•
•
•
•

Dilysrwydd – bod yr ymgeisydd wedi gwneud yr hyn a honnir
Uniondeb – bod y dysgu yn benodol, yn berthnasol ac wedi’i nodi a’i gategoreiddio
Ehangder – bod y dysgu wedi digwydd mewn cyd-destun damcaniaethol a galwedigaethol
ehangach a oedd yn ddealladwy i’r ymgeisydd
Cyfrededd – mae'r dysgu'n ddigon diweddar i fod yn berthnasol i ddyfarniad arfaethedig ar
hyn o bryd84

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr. (2018). Reasonable adjustments and competence standards. .
Gweler hefyd: Qualifications and Curriculum Authority. (2007). Meeting the challenge: single equality scheme
achieving equality for all. .
84 Konrad, J. (2001). Accreditation of Prior Experiential Learning in the United Kingdom. Papur gwaith, Gweithdy 2
International Seminar on Credit Accumulation & Transfer yn Leiria, Portiwgal.
82
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2.2.3.3. Statws proffesiynol mewn awdurdodaeth arall
Efallai y bydd rhai gweithwyr proffesiynol o awdurdodaethau eraill yn gallu ymarfer eu
galwedigaeth yn y Deyrnas Unedig heb fod angen pasio'r holl feini prawf mewn arholiad
cymhwyso. Ers dyfodiad Brexit, mae'r rheolau sy'n berthnasol i weithwyr proffesiynol yr Undeb
Ewropeaidd sy'n ceisio gweithio yn y DU wedi newid 85; maent yn llai tebygol o ei gael eu statws
proffesiynol cartref wedi'i dderbyn heb fod angen sefyll rhyw fath o arholiad yn y DU.
Mae gan wahanol broffesiynau yn y DU arholiadau cymhwyso ar gyfer ymarferwyr tramor (e.e. yr
Arholiad Cofrestru Tramor (ORE) 86 i ddeintyddion). Yn wir, mewn sawl galwedigaeth, mae fformat
y fersiwn 'tramor' o'r arholiad cymhwyso wedi'i fabwysiadu ac mae’n ofynnol neu fe fydd yn ofynnol
cyn hir i holl ymgeiswyr y DU er mwyn ymuno â'r proffesiwn (e.e. Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr
(SQE)).
2.2.3.4. Dewisoldeb o fewn cymwysterau
Mae swyddi yn y byd modern yn gymhleth. Mae llawer o wahanol fathau o drydanwyr neu drinwyr
gwallt (er enghraifft) ac felly disgwylir bod cymwysterau galwedigaethol yn cynnwys llawer o
lwybrau gydag unedau dewisol, ac ati 87.
Yn ogystal, o dan unrhyw system asesu arsylwadol, gwelwyd y gall ymgeiswyr fod yn ddoeth ac yn
fedrus wrth osgoi tasgau anodd pan fydd aseswr neu ddilyswr yn ymweld â nhw. Dyma
ddywedodd aseswr wrth Milja Curcin fel rhan o'i hymchwil i asesu trwy arsylwi.
…the candidates are quite savvy and make sure assessments happen in predictable
situations, they are not going to pick anything difficult out. It is difficult to request to see a
particular task because we can’t dictate to employers what and when they are doing it. If
you are not confident on something and really want to see something you can call them into
centre and put them through a simulation, but this rarely happens. 88
Gan gymryd bod yr hysbysydd hwn yn gywir, mae hyn yn dangos enghraifft o sut y gall ymgeisydd
‘doeth o ran asesu’ osgoi cael ei asesu ar bob deilliant dysgu (yn enwedig y rhai anodd).

2.2.4.

Datgysylltiad

Mae llenyddiaeth ac arfer yr Unol Daleithiau yn cyfeirio at y cysyniad o 'asesu datgysylltiol'. Fe'i
diffinnir fel a ganlyn:
Dim ond lefel dderbyniol o berfformiad sydd ei angen ar unigolyn ar un o'r asesiadau a
ddefnyddir i ddangos perfformiad "boddhaol" neu "ychydig yn dderbyniol".
Mae'r model hwn yn amddiffynadwy pan fo sawl ffordd o arddangos perfformiad boddhaol
neu asesiadau lluosog o'r un priodoledd perfformiad. Gall y model datgysylltiol hefyd fod
yn briodol mewn achosion lle caniateir ailsefyll; yma, gall defnyddwyr ystyried y sgôr uchaf

Canolfan Cymwysterau Proffesiynol y DU. (n.d.). Welcome to the Centre for Professional Qualifications' website.
Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC). (n.d.). Beth yw'r ORE?.
87 See: Harth, H. & Hemker, B. (2011). On the reliability of results in vocational assessment: the case of work-based
certifications., p. 46 for a complex hairdressing qualification structure – including mandatory and optional units.
88 Curcin, M., Boyle, A., Mai, T. & Rahman, Z. (2014). A validation framework for work-based observational assessment
in vocational qualifications., p. 78.
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yn unig, neu sgôr nodweddiadol/cyfartalog, neu ollwng y sgorau eraill ar yr un asesiad
hwnnw o ystyriaeth 89.
Dywedir mai 'anaml y defnyddir' y dull datgysylltiol 90. I ryw raddau, gellir ystyried bod cymhwyster
sy'n orfodol i ymgeisydd ei basio, ond gall y person ei ailsefyll os bydd methiant cychwynnol yn
cael ei ystyried yn 'ddatgysylltiol'. Un enghraifft o'r fath fyddai asesiad cofrestru'r Cyngor Fferyllol
Cyffredinol (GPhC). Rhaid i ymgeiswyr basio'r arholiad hwn er mwyn ymarfer fel fferyllydd yn y
DU. Efallai y bydd ganddynt hyd at dair ymgais i basio'r arholiad – dros ddyddiadau olynol. Er bod
papurau cwestiynau gwahanol yn cael eu casglu ar gyfer pob dyddiad, y bwriad yw bod pob papur
penodol yn cynrychioli'r un safon basio sylfaenol.

Wheeler, P.H. (1993). Decision making models for using multiple assessment results., p. 5.
Mehrens, W.A. & Cizek, G.J. (2012). Standard setting for decision making: classifications, consequences and the
common good. Yn Cizek, G.J. (Ed.). Setting performance standards: foundations, methods, and innovations. (Ail
argraffiad). (New York, NY: Routledge), t. 36.
89
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Yn dilyn yr ymchwil desg a grynhowyd uchod, datblygwyd pedair astudiaeth achos yn cynnwys
meddygon, nyrsys, bydwragedd, galwedigaethau adeiladu medrus a masnachau a phroffesiwn
gofalu.
Rhoddir y rhesymau dros ddewis y galwedigaethau penodol hyn yn y tabl canlynol.

Tabl 5: Cyfiawnhad dros gynnwys astudiaethau achos penodol

Galwedigaeth

Tudalen
gychwyn ar
gyfer
astudiaeth
achos

Cyfiawnhad dros gynhwysiant

Proffesiwn risg uchel.
Meddygon israddedig y
DU

Gweithwyr meddygol
proffesiynol rhyngwladol
(meddygon, nyrsys a
bydwragedd)

Crefftau adeiladu
medrus a masnachau
(rigiwr olew a nwy)
Adeiladu medrus
(cymhwyster technegol y
DU)

proffesiwn gofalu

Dull wedi'i ddatblygu'n dda ac wedi'i
29 ddamcaniaethu'n fanwl o ran asesu a chynllunio
cymwysterau, â llwybr ar wahân i raddau helaeth i
gymwysterau sy'n amodol ar reoleiddio gan
reoleiddwyr arholiadau'r DU (QW, Ofqual, ac ati).
Yn berthnasol i feddygaeth (ond gan gynnwys
nyrsio a bydwreigiaeth, yn ogystal â meddygon).
Trefn asesu sy'n cael ei llywodraethu'n ganolog
drwy reoleiddwyr GMC, yn hytrach na dull mwy
gwasgaredig o asesu meddygon israddedig y DU
38 – lle mae gan brifysgolion unigol ymreolaeth
sylweddol.
Mae gweithwyr proffesiynol eisoes wedi
cymhwyso yn eu mamwlad, felly mae'r asesiad o
gymhwysedd yn gweithio o fan cychwyn
gwahanol i israddedigion.
Amgylchedd risg uchel.
45 Dewis amgen diddorol i'r sector iechyd a gofal
cymdeithasol a gwmpesir gan yr astudiaethau
achos eraill.
Mae’r astudiaeth achos hon yn cyfuno enghraifft o
dramor gyda ffocws galwedigaethol a thempled y
49 DU, o gymhwyster technegol i ddarparu rhywfaint
o ehangder o fewn maes galwedigaethol a dulliau
o’i asesu.
Yn dangos system asesu nad yw'n ymwneud â
mynediad gyrfa / trwydded i ymarfer, yn hytrach
gyda datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).
53
Serch hynny, mae llawer o'r materion ynghylch
sut i samplo cynnwys, ac ati, yn dal i fodoli.
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Roedd cynhyrchu'r astudiaethau achos yn broses ailadroddol a oedd yn cynnwys ymchwil desg a
chyfweld â rhanddeiliaid. Cynhaliwyd saith cyfweliad (dau i bob galwedigaeth gydag un
galwedigaeth ond yn cael un cyfweliad).
Pan ofynnwyd i ddarpar gyfranogwyr gymryd rhan yn yr ymchwil, darparwyd taflen wybodaeth
iddynt (gweler Atodiad 1: Taflen wybodaeth [cynnwys Saesneg] isod) yn amlinellu:
•
•
•
•
•
•
•
•

nod y prosiect,
cynnwys yr astudiaeth,
pam bod angen iddynt gyfrannu,
beth y gofynnir iddynt ei wneud,
beth fydd yn digwydd i'r wybodaeth y maent yn ei darparu,
sut y caiff ei ddefnyddio a'i adrodd,
cadw data a
rhannu dolen i'r hysbysiad preifatrwydd a'r manylion cyswllt.

Darparwyd amserlen gyfweld lefel uchel i fwyafrif y cyfweledigion i'w galluogi i ystyried y cynnwys
ymlaen llaw. Darperir yr amserlen gyfweld yn Atodiad 2 [cynnwys Saesneg]. Mae'n cynnwys
cyflwyniad a chadw tŷ (diben yr ymchwil, optio allan, anhysbysrwydd, data, cofnodi, cwestiynau
cychwynnol), cwmpasu, cynllunio asesiadau, cynnwys asesiadau a samplu, ansawdd, rheoli
risgiau i'r dysgwr a'r cyhoedd, ymgysylltu â rhanddeiliaid a chau.
Cyn y cyfweliadau, roedd y trywyddau ymholi yn llawn gwybodaeth a oedd ar gael i'r cyhoedd,
gwnaed hyn i nodi bylchau a chanolbwyntio ar ble y gallai'r cyfweliadau ychwanegu'r gwerth
mwyaf. Cafodd amserlen y cyfweliad ei blaenoriaethu yn ôl y bylchau.
Recordiwyd y cyfweliadau gyda chaniatâd at ddibenion cymryd nodiadau. Ysgrifennwyd nodiadau
cryno ar unwaith yn yr adroddiad i sicrhau darpariaeth ar draws ar draws pob trywydd ymholi. Yna
ategwyd y rhain gyda mwy o fanylion yn tynnu ar gynnwys recordiad y cyfweliad a dogfennau sydd
ar gael yn gyhoeddus neu y cyfeirir atynt yn y cyfweliad.
Roedd bron pawb i ni siarad â nhw wedi gofyn am gael aros yn ddienw fel bod yr astudiaethau
achos yn cael eu hadrodd yn gyffredinol yn hytrach na chyfeirio at unigolion penodol. Ym mwyafrif
yr achosion, cyfeiriodd y cyfweleion ni at ddogfennau a oedd ar gael i’r cyhoedd y gellid eu dyfynnu
yn hytrach na’u cyfraniadau.
Mae adran ganlynol yr adroddiad yn cyflwyno’r pedair astudiaeth achos gyda phennawd ar gyfer
pob trywydd ymholi.
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4.1.

Astudiaeth achos 1: Meddygon Israddedig y DU

4.1.1.

Cymwyseddau sy'n cael eu hasesu

Pennir safonau a gofynion addysg a hyfforddiant meddygol gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol
(GMC). Bydd meddygon newydd gymhwyso wedi cyflawni'r galluoedd a nodir yn y canllawiau
swyddogol y cyfeirir atynt fel 'Canlyniadau i Raddedigion'. Mae'r canlyniadau wedi'u strwythuro ar
dair lefel, gwerthoedd ac ymddygiad proffesiynol, sgiliau proffesiynol a gwybodaeth broffesiynol.
Rhannwyd y rhain yn 156 o is-gydrannau. 91
Ategir y canlyniadau hyn gan 23 o sgiliau a gweithdrefnau ymarferol wedi’u grwpio’n bum maes
(asesu anghenion cleifion, gweithdrefnau diagnostig, gofal cleifion, rhagnodi, gweithdrefnau
therapiwtig) y mae’n rhaid i feddygon newydd gymhwyso ddangos eu bod wedi cwblhau
cymhwysedd yn foddhaol, ac mae’r rhain wedi’u rhannu’n dair lefel:
•
•
•

diogel i ymarfer mewn efelychiad
diogel i ymarfer o dan oruchwyliaeth uniongyrchol
diogel i ymarfer o dan oruchwyliaeth anuniongyrchol: 92

Bydd y ffordd y mae hyn yn trosi i gwricwlwm yn amrywio fesul ysgol feddygol.
Gellir rhannu pob modiwl yn wahanol feysydd gwybodaeth, sgiliau ac agwedd a chaiff rhaglen
asesu ei mapio ar y cynnwys hwn drwy broses a elwir yn glasbrintio (a ddisgrifir yn fanylach isod).

4.1.2.

Cynllunio asesiadau

Ar hyn o bryd mae meddygon israddedig yn y DU yn cael eu hasesu gan eu hysgol feddygol
unigol. Mae pob un o'r 43 ysgol feddygol israddedig 93 yn meddu ar y rhyddid i bennu eu dull eu
hunain o asesu ac mae'r gwahanol ysgolion meddygol yn cael eu rheoleiddio gan y GMC 94. Mae'r
astudiaeth achos hon yn archwilio'r dulliau a fabwysiadwyd gan rai ysgolion meddygol, ond ni
ddylid tybio bod yr holl ysgolion meddygol yr un fath.
Mae'r GMC wedi cynnal adolygiad o systemau asesu a fabwysiadwyd gan ysgolion meddygol ac
mae'n ystyried bod amrywiadau'n werthfawr o ran annog rhannu syniadau a datblygu arferion
arloesol. Wedi dweud hynny, mae'n ofynnol i bob system fodloni'r safonau a nodir yng
'Nghanlyniadau i Raddedigion'.
Nid yw'r GMC yn nodi pa ddulliau asesu y dylid eu defnyddio. Mae asesiadau fel arfer yn
cynnwys:
•
•
•

arholiadau ysgrifenedig a chlinigol ffurfiol
asesiadau yn y gweithle
traethodau

GMC (2020). Outcomes for graduates.
GMC (2019). Practical skills and procedures.
93 Cyngor Ysgolion Meddygol (2021). Aelodau.
94 Cyngor Ysgolion Meddygol (2021). Ysgolion Meddygol.
91
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•
•
•
•

prosiectau ymchwil
cyflwyniadau
hunan-asesu
ymarfer adfyfyriol. 95

Er enghraifft, mae'r asesiadau yn Ysgol Feddygol Dundee yn cynnwys: traethodau, trafodaethau
achos, ymchwil hunangyfeiriedig, arholiadau ar-lein - amlddewis fel arfer, profion anatomeg ar hap,
Arholiadau Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol (OSCEs) a phortffolio proffesiynol. 96
Mae ysgolion meddygol yn datblygu eu strategaethau asesu eu hunain sy'n cynnwys arholiadau
rhwystr sy'n rhaid eu pasio cyn i fyfyrwyr symud ymlaen i'r cam astudio nesaf ac asesiadau lle mae
llawer yn y fantol sydd fel arfer yn fwy ac yn digwydd ar ddiwedd swmp sylweddol o ddysgu. Mater
i'r ysgol feddygol yw cyfiawnhau pam mae’r asesiad yn un lle mae llawer yn y fantol neu'n rhwystr
fel rhan o gynllun eu strategaeth asesu. Mae sawl ysgol feddygol yn mabwysiadu dull o asesu
rhaglennol fel rhan o'u strategaeth, sy'n cynnwys cymysgedd o asesiad ffurfiannol a chrynodol.
Crynhoir y rhesymeg dros ddefnyddio asesu rhaglennol mewn papurau academaidd allweddol fel y
rhai a ysgrifennwyd gan Schuwirth a van der Vleuten (2005 97, 2012 98). Maent yn dadlau bod
angen i ddyfarniadau am addasrwydd proses asesu ystyried yn ofalus sut y cyfunir gwahanol
offerynnau asesu, am fod gan bob offeryn ei gryfderau, ei wendidau a'i ddiben ei hun yn y rhaglen.
Maent yn cyfeirio at fodel defnyddiol wrth ddadlau bod dewis dulliau asesu yn cynnwys
cyfaddawdau sy’n dibynnu ar y cyd-destun a dylid pwysoli nodweddion asesu’n wahanol yn
dibynnu ar y diben a’r cyd-destun. Yn ôl y dull rhaglennol, gall hyd yn oed dulliau sy'n llai
strwythuredig a safonol fod yn ddefnyddiol os cânt eu defnyddio'n briodol. Mae cyfnod hyfforddiant
hir meddygon yn caniatáu rhaglen o asesiadau nad ydynt efallai'n briodol ar gyfer llawer o
alwedigaethau eraill lle mae swmp y wybodaeth a’r sgiliau yn llai.
Mae Ysgol Feddygol Manceinion yn cynnwys arholiadau crynodol (lle mae'n ofynnol i ymgeiswyr
ddangos eu bod wedi cyrraedd y safonau gofynnol er mwyn symud ymlaen i gam nesaf y cwrs) a
phrofion ffurfiannol (sy'n dweud wrth ymgeiswyr sut maent yn perfformio ar y cwrs a sut y gallant
wella). Mae'r asesiadau'n cynnwys: arholiadau ysgrifenedig; OSCE; asesiadau yn y gweithle;
gwaith portffolio adfyfyriol; adroddiadau ysgrifenedig i asesu modiwlau personol; asesu ymddygiad
proffesiynol. Mae asesiadau crynodol fel arfer yn digwydd ar ddiwedd pob blwyddyn, gydag
asesiadau ffurfiannol yn digwydd yn rheolaidd drwy gydol y cwrs. 99
Yn yr un modd, mae Ysgol Feddygaeth Leeds yn cynnal asesiadau rheolaidd ar gyfer dysgu drwy
gydol y flwyddyn, mae asesiadau yn ystod y flwyddyn yn darparu cysylltiadau clir â'r canlyniadau
a'r asesiadau yn y dyfodol. Maent yn caniatáu adborth effeithiol ac ymyrraeth gynnar a chymorth

GMC (2020). Outcomes for Graduates.
Prifysgol Dundee. (2021). Teaching and assessment for Medicine MBCHB.
97 van der Vleuten, C.P.M. a Schuwirth, L.W.T. (2005). Assessing professional competence: from methods to
programmes. Medical Education. 39 309–317.
98 Schuwirth, L.W.T a van der Vleuten, C.P.M. (2012). Programmatic assessment and Kane’s validity perspective.
Medical Education. 46(1), pp.38–48.
99 Prifysgol Manceinion (2021). MBChB Meddygaeth / Manylion y cwrs.
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os oes angen. Ar ddiwedd pob blwyddyn ceir asesiadau ar gyfer dilyniant, mae'r rhain fel arfer yn
gwestiynau ateb gorau sengl, prosiectau, adroddiadau achos ac OSCEs. 100,101
Fel rhan o'r profion ffurfiannol yn Ysgol Feddygaeth Leeds, defnyddir profion dilyniannol. Mae pob
prawf dilyniannol yn cynnwys dwy ran, prawf "sgrinio" (S1) y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll, ac
yna ail "brawf" (S2) i’r ymgeiswyr gwannach yn unig. 102 Nid prawf ailsefyll yw'r ail brawf ond fe'i
hystyrir yn estyniad o'r asesiad cyntaf sydd â'r nod o gasglu gwybodaeth ychwanegol i wneud
dyfarniad mwy cywir o gymhwysedd galwedigaethol. Nid oes unrhyw ddisgwyliad o ymddygiad
adferol yn ystod yr wythnos neu ddwy rhwng y profion. O ganlyniad, mae glasbrintio'r pynciau a'r
parthau i'w hasesu yn hanfodol." 103 Mae'n ofynnol i fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r safon ofynnol
ar y dilyniant llawn naill ai ym mlwyddyn 4 neu flwyddyn 5 ailadrodd y flwyddyn lawn, ac yna
ailsefyll asesiad yn yr un fformat dilyniannol, i’w sefyll ochr yn ochr â'u grŵp cyfoedion newydd.
Mae gan lawer o arholiadau traddodiadol sgôr torri, ac mae'r ymgeisydd yn methu islaw hynny ac
mae'n ofynnol iddo ailsefyll y prawf o fewn cyfnod cymharol fyr. Dadleuwyd nad yw’n ymddangos
bod y modelau asesu traddodiadol hyn bob amser yn nodi myfyrwyr gwannach sydd ‘mewn perygl’
o fethiant pellach nac yn rhoi’r amser, yr adnoddau a’r cymorth y gallai fod eu hangen arnynt i
wella eu perfformiad hirdymor. Gan mai ond yr ymgeiswyr gwannach angen sefyll ail asesiad,
ystyrir bod y dull hwn yn lleihau y baich asesu cyffredinol drwy dargedu asesu lle mae’r angen
fwyaf (i’r ymgeiswyr ffiniol allweddol).
Fel arfer, panel gosod safonau sy'n cynnwys arbenigwyr pwnc sy'n pennu'r sgoriau torri ar gyfer
unrhyw asesiad penodol. Y pwynt allweddol i’w nodi yw, er bod ysgolion meddygol yn mynnu bod
myfyrwyr yn llwyddo yn eu holl asesiadau, anaml y bydd y sgôr torri ar gyfer unrhyw asesiad
penodol yn farciau llawn, felly tra bod glasbrintio’n sicrhau bod ystod eang o gynnwys yn cael ei
gwmpasu mewn asesiad myfyriwr nid oes o reidrwydd yr angen i gael y marc cywir ym mhob
adran.

4.1.3.

Samplu cynnwys asesu

Mae'n ofynnol i feddygon israddedig gwmpasu swmp mawr o wybodaeth dros gyfnod o bum
mlynedd o astudio. Mae'r GMC yn argymell creu glasbrint asesu i fapio sut mae'r cynnwys yn cael
ei gwmpasu ar draws y gwahanol ddulliau asesu.
Mae'r GMC yn diffinio glasbrint fel templed a ddefnyddir i ddiffinio cynnwys prawf penodol a
gynlluniwyd yn aml fel matrics. 104
Mae Prifysgol Aberdeen yn disgrifio dibenion glasbrintio fel:
•
•

"darparu cyswllt clir rhwng nodau datganedig cwricwlwm, y profiadau dysgu a'r asesu. Lle
cyflawnir hyn, dywedir bod gan asesiad ddilysrwydd cynnwys da.
i ddangos bod gan asesiad gynllun amddiffynadwy, fel bod cydbwysedd teg o gwestiynau sy'n
adlewyrchu'r amser a neilltuir i gydrannau'r cwricwlwm cyffredinol.

Gwefan Ysgol Feddygaeth Leeds (2021). Assessment.
Gwefan Prifysgol Leeds (2021): KEY ASSESSMENTS IN THE MBCHB
102 Homer, M., Fuller, R. a Pell, G. (2018). The benefits of sequential testing: Improved diagnostic accuracy and better
outcomes for failing students. Medical Teacher. 40(3), pp.275–284.
103 Pell, G., Fuller, R., Homer, M. a Roberts, T. (2013). Advancing the objective structured clinical examination:
sequential testing in theory and practice. Medical Education. 47(6), pp.569–577.
104 Cyngor Meddygol Cyffredinol (2011). Assessment in undergraduate medical education.
100
101
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•

i ddarparu dull tryloyw o gefnogi dysgu myfyrwyr yn effeithiol". 105

Yn ôl Sales et al (2010) “Mae glasbrintio yn rhan annatod o gynllun unrhyw system asesu. Er
mwyn bod yn effeithiol, dylai glasbrintiau:
•
•
•
•
•

fod yn hawdd i'w defnyddio
cael eu cynllunio i adlewyrchu hyd a lled y cwricwlwm sy'n cael ei asesu
arwain y cynllunwyr prawf o ran comisiynu eitemau/ awduron achos
darparu'r cyswllt hanfodol rhwng y cwricwlwm a'i system asesu
galluogi samplu systematig a ffyddlon o broblemau cyffredin a phwysig drwy ddefnyddio
manyleb y prawf deilliadol, gan sicrhau bod cynnwys yr asesiad yn gyson dros amser.” 106

Nododd Ismail et al (2020) saith cam ar gyfer adeiladu glasbrint asesu:
1. Diffinio diben a chwmpas y glasbrintio
2. Tablu cynnwys cwricwlaidd
3. Nodi effaith ac amlder
4. Categoreiddio cynnwys cwricwlaidd yn seiliedig ar bwysau cymharol
5. Penderfynu ar ganran y cwestiynau ar gyfer pob categori
6. Penderfynu ar nifer yr eitemau ar gyfer pob tasg asesu
7. Neilltuo cwestiynau i ddarlithwyr ar gyfer paratoi eitemau 107
Mae'n anodd dod o hyd i lasbrintiau enghreifftiol yn y parth cyhoeddus. Daw enghraifft a ddarperir
gan y GMC o hyfforddiant arbenigol meddygon a ddarparwyd gan Goleg Brenhinol yr
Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr. Mae’r glasbrint cwricwlwm / asesu ar gyfer eu harbenigedd ar
iechyd rhywiol ac atgenhedlol cymunedol yn cynnwys pob deilliant dysgu fel rhes a’r gwahanol
ddulliau asesu fel colofnau. Mae'n ddogfen fawr, sydd dros 200 tudalen o hyd. 108

Prifysgol Aberdeen (2020). Assessment Handbook.
Sales D, Sturrock A, Boursicot K, Dacre J. (2010). Blueprinting for clinical performance deficiencies--lessons and
principles from the General Medical Council's fitness to practise procedures. Med Teach.; 32(3) :e111-4. doi:
10.3109/01421590903386781. PMID: 20218825.
107 Ismail, MA-A, Mat Pa, MN, Mohammad, JAM, & Yusoff, MSB. (2020). Seven steps to construct an assessment
blueprint: a practical guide. Education in Medicine Journal. 12(1): 71– 80.
108 Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr. (n.d.). Curriculum / assessment blueprint. speciality in
community sexual and reproductive health.
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4.1.4.

Goblygiadau samplu

O fewn y model asesu meddygol traddodiadol “Wide sampling across multiple stations/items
coupled with structured/standardized designs is argued to generate sufficient measures of whole
test and station/item level quality that then support robust and defensible high stakes decisionmaking” (Pell et al. 2010; Fuller et al. 2013; Pell et al. 2015 as cited by Homer et al 2018). 109
Mae'r amlder cymharol y mae meddyg yn debygol o ddod ar draws y pwnc ynghyd â'i bwysigrwydd
yn llywio rhywfaint o'r dewis o gynnwys islaw lefel y glasbrint. Mae'r penderfyniadau hyn yn cael
eu gwneud gan arbenigwyr pwnc.
Goblygiad glasbrintio yw bod pob deilliant dysgu yn cael ei gwmpasu gan o leiaf un math o asesiad
a bod yn rhaid pasio pob asesiad. Mae hyn yn cyd-fynd â'r dull safonol o ymdrin â'r cwricwlwm a'r
ddarpariaeth mewn cymwysterau galwedigaethol. 110 Ar gyfer llawer o asesiadau ffurfiannol, ystyrir
meddygon ar sail bod yn gymwys ai peidio, yn hytrach na'u graddio ond mae yna alw i roi adborth
manwl o fewn y dull asesu ar gyfer dysgu. Mae tensiynau rhwng baich yr asesiad ar y dysgwyr a'r
adborth sydd ei angen arnynt i ddatblygu yn eu hastudiaethau.
O fewn rhai fframweithiau dilysrwydd, mae'r syniad o ddibynadwyedd wedi'i blethu, yn yr ystyr na
all asesiad nad yw'n ddibynadwy fod yn ddilys. I fod yn ddibynadwy, mae angen i'r eitemau a
gynhwysir mewn asesiad a'r sgorau a enillir ohonynt fod yn ddigon cynrychioliadol o fydysawd yr
holl sgoriau posibl. Mewn geiriau eraill, mae angen i'r eitemau sy'n cael eu cynllunio a'u dewis i
asesu deilliant dysgu fod yn ddigon cynrychioliadol o'r deilliant dysgu hwnnw fel y byddai eitemau
gwahanol yn rhoi'r un sgôr. Mae hyn yn dibynnu ar y dybiaeth bod y deilliant dysgu yn fewnol
gyson neu homogenaidd. Mae glasbrintio yn ffordd o sicrhau cynrychiolrwydd y sampl o
arsylwadau. Yr her i'r cynllunwyr asesu yw gwneud y ddadl fwyaf argyhoeddiadol ynghylch
cynrychioli cynnwys. Lle bernir bod cynnwys asesiad yn homogenaidd, mae angen i'r samplu fod
yn ddigon eang i ddileu effaith amrywiant diangen; lle mae'r cynnwys yn heterogenaidd, mae'r
ddadl yn sefyll bod angen cynnwys pob agwedd ar y cynnwys yn y sampl”. 111 Ar gyfer asesiadau
gwybodaeth tra bod yr holl ddeilliannau dysgu yn cael eu cwmpasu, nid yw'n bosibl profi pob isgydran o bob deilliant sy'n golygu bod terfyn o ran yr hyn sy'n ymarferol gwneud. Mae Van der
Vleuten a Schuwirth (2005) yn nodi nad cynnwys yr eitemau asesu yn unig y mae angen eu
samplu'n ofalus; rhaid samplu hefyd unrhyw newidynnau cyd-destunol allweddol eraill megis
archwilwyr a chleifion yn achos gorsafoedd OCSE. Daw hyn yn fwyfwy anodd pan ddefnyddir
cleifion go iawn a lleoliadau clinigol go iawn fel mewn rhai ysgolion meddygol, er enghraifft ar y
cwrs a gynigir ym Mhrifysgol Aberdeen. 112
Mae glasbrintio yn pennu deilliannau dysgu i ddulliau asesu ond mae'n her gwybod faint o fanylion
sydd eu hangen ar bob asesiad. Gellir dadlau bod y dull tasg gyfan lle mai cymhwysedd yw’r gallu
i ymgymryd â thasg broffesiynol gymhleth drwy dynnu ar sgiliau gwybyddol 113, seicomotor ac

Homer, M., Fuller, R. a Pell, G. (2018). Manteision profion dilyniannol: Gwell cywirdeb diagnostig a chanlyniadau gwell
i fyfyrwyr sy'n methu. Medical Teacher. 40(3), pp.275–284.
110 AlphaPlus. (2014). Validation of vocational qualifications. Hefyd, tudalen 13 ymlaen yn y ddogfen hon ar gyfer
adolygiad manwl o faterion cysylltiedig.
111 Schuwirth, L.W.T. & van der Vleuten, C.P.M. (2012). Programmatic assessment and Kane’s validity perspective.
Medical Education. 46(1), pp.38–48.
112 Prifysgol Aberdeen (2020). Assessment Handbook.
113 Gan gynnwys gwybodaeth arbenigol
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affeithiol yn fwy synhwyrol na rhannu cymhwysedd yn unedau llai a llai a thybio y bydd meistroli’r
rhannau yn arwain at berfformiad cymwys o’r cyfan. 114
Gellir dadlau bod asesu cymwyseddau proffesiynol cyffredinol 115 megis y gallu i weithio mewn tîm,
sgiliau metawybyddol, ymddygiad proffesiynol, y gallu i fyfyrio a chynnal hunanwerthusiad yn fwy
heriol nag asesu gwybodaeth gan ddefnyddio cwestiynau amlddewis. Dadleua Van der Vleuten a
Schuwirth (2005) fod asesu'r cymwyseddau cyffredinol hyn yn gofyn am ddata ansoddol yn hytrach
na rhifol sy'n cyfeirio at farn broffesiynol drylwyr am ansawdd, y gellid dadlau ei bod yn anos ei
chyflawni a'i safoni.

4.1.5.

Rheoli risg i ddysgwyr a'r cyhoedd

Pwrpas y rhaglen o asesiadau yw sicrhau mai dim ond myfyrwyr cymwys sy'n camu ymlaen ac yn
dod yn feddygon. Un risg felly yw bod rhywun nad yw'n gymwys yn llithro drwodd.
4.1.5.1. Gosod safonau
Mae angen gosod y sgoriau torri ar gyfer yr asesiadau gwybodaeth yn ddigon uchel i sicrhau nad
yw hyn yn digwydd tra'n caniatáu ar gyfer rhai atebion anghywir hefyd. Er bod yn rhaid llwyddo ym
mhob asesiad unigol mae lle i fyfyrwyr ateb eitemau prawf gwybodaeth yn anghywir. Mae pob
ysgol feddygol yn gwneud hyn yn wahanol, ond cyfeirir yn eang at ddulliau Angoff a Hofstee. 116
Mae'r dulliau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i banel o arbenigwyr pwnc ystyried pob eitem asesu
mewn perthynas ag ymgeisydd lleiaf cymwys i farnu faint fyddai'n cael yr eitem yn gywir a beth
fyddai isafswm ac uchafswm y marc pasio a'r gyfradd fethu a ganiateir.
Wrth osod y safonau ar gyfer asesiadau gwybodaeth, a gynhelir fel arfer gan ddefnyddio dulliau
Angoff, mae paneli’n tueddu i ychwanegu dau neu dri y cant at farciau pasio i amddiffyn y cyhoedd
trwy wneud y rhwystrau ychydig yn galetach nag y byddai’r arbenigwyr pwnc yn unig yn eu gosod.
Prin iawn fod y marciau pasio ar gyfer asesiadau gwybodaeth yn 100 y cant, sy’n rhywbeth y gall y
cyhoedd ei chael yn anodd ei ddeall. Un sail resymegol dros farc pasio is, fel arfer tua 70 y cant
yw bod yr eitemau yn y prawf yn amrywio bob blwyddyn, er bod rhai eitemau angori cyffredin, mae
eitemau hefyd sy'n ymddangos mewn fformat prawf am y tro cyntaf. Mewn achosion o'r fath nid
oes data sy'n ymwneud â pha mor anodd yw’r eitem. Gall rhai eitemau fod yn anodd iawn, y tu
hwnt i'r hyn sydd ei angen i ddangos cymhwysedd ac felly nid yw bob amser yn briodol cael marc
pasio o 100 y cant. Mae dadl hefyd, os bydd pawb yn ateb eitem yn gywir, y gallai fod yn rhy
hawdd gan nad yw'n gwahaniaethu rhwng ymgeiswyr. Mae diffinio'r hyn sy'n rhy hawdd neu’n rhy
anodd yn dasg anodd yn y pen draw 117.
Risg wrthwynebol yw bod yr asesiadau mor anodd bod gormod o ymgeiswyr yn methu, a bod y
cyflenwad llafur dan fygythiad. Mae hyn yn peri risg i gleifion mewn ffordd wahanol: os na allant
gael mynediad at feddyg oherwydd bod y galw yn fwy na'r cyflenwad. Mae hefyd yn peri risgiau

van der Vleuten, C.P.M a Schuwirth, L.W.T. (2005). Assessing professional competence: from methods to programmes.
Medical Education. 39(1), pp.309–317.
115 Nid yw'r rhain yn benodol i'r proffesiwn meddygol.
116 Cyngor Meddygol Cyffredinol (2011). Assessment in undergraduate medical education.
117117 Dadl amgen bosibl yw bod sylfaen wybodaeth meddygaeth yn eang a dwfn iawn, ac mae’n anochel y bydd gan
unigolion lefelau gwahanol o ddiddordeb mewn meysydd arbenigol (nid oes un ‘math’ o feddyg) ac yn anochel ceir
cryfderau a gwendidau yn eu meysydd gwybodaeth. Mae hyn yn adlewyrchu'r realiti bod angen cyffredinolwyr ac
arbenigwyr ar wasanaeth iechyd.
114

Gwneir pwynt tebyg mewn perthynas â'r 'proffesiwn gofalu' (astudiaeth achos pedwar). Yn wir, mae disgrifiad Helen Harth
o’r unedau niferus mewn CGC trin gwallt (gweler troednodyn 87) yn awgrymu bod mwyafrif y swyddi’n gymhleth mewn
cymdeithasau modern.
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ariannol i'r dysgwyr a'r ysgolion meddygol gan fod y costau sy'n gysylltiedig â hyfforddi yn
sylweddol gyda lleoedd yn yr ysgol feddygol yn gystadleuol iawn.
4.1.5.2. Safoni ar draws ysgolion meddygol
Bu ymgyrch ddiweddar gan y GMC i gynnig safoni pellach ar draws ysgolion meddygol. Mae
ysgolion meddygol yn amrywio o ran eu dulliau o ymdrin ag addysg feddygol sy'n ei gwneud yn
anodd cymharu safonau. Er yn flaenorol dim ond graddedigion meddygol rhyngwladol oedd yn
gorfod sefyll arholiad cofrestru GMC (PLAB), (archwiliwyd yn astudiaeth achos dau) mae'r GMC yn
cyflwyno'r Asesiad Trwyddedu Meddygol (MLA) i'w sefyll gan bob meddyg sydd yn newydd i
weithio yn y DU, o 2024 ymlaen, gan gynnwys holl raddedigion newydd y DU. 118
Bydd yr MLA yn cynnwys prawf gwybodaeth gymhwysol ar-lein ac asesiad sgiliau clinigol a
phroffesiynol (OCSE). "Bydd yr MLA yn rhoi mwy o hyder i gleifion a chyflogwyr mewn meddygon
sy'n newydd i weithio yn y DU, lle bynnag y cawsant eu haddysgu neu eu hyfforddiant". Bwriedir
iddo gwmpasu'r un cynnwys â'r cwricwlwm a gwmpesir gan ysgolion meddygol, felly nid oes angen
unrhyw waith paratoi ychwanegol. 119
Hyfforddiant a goruchwyliaeth bellach
Mae taith gyrfa'r meddygon yn cael ei goruchwylio'n drwm. Ar ôl cwblhau'r ysgol feddygol, gall
meddyg ond gofrestru’n llawn ar ôl Blwyddyn 1 o hyfforddiant Sylfaen (chwe blynedd o
hyfforddiant) a hyd yn oed ar ôl hyn mae blynyddoedd ychwanegol o hyfforddiant cyn y gallant
ymuno â'r gofrestr meddyg teulu neu gofrestrau arbenigol. Felly, mae arholiadau ôl-raddedig
hefyd yn darparu rhwystr pellach y mae angen i feddygon ei glirio cyn y gallant ymarfer heb
oruchwyliaeth.
Unwaith y bydd meddygon trwyddedig yn gwneud gwaith meddygol, rhaid iddynt gymryd rhan
mewn cylch gwerthuso ac adolygu blynyddol ac mae angen iddynt gwblhau'r broses ailddilysu pob
pum mlynedd. Mae ailddilysu yn ofyniad rheoliadol sy'n gwerthuso addasrwydd meddyg i ymarfer.
Ei nod yw cefnogi meddygon i ddatblygu eu hymarfer, gwella llywodraethu clinigol a rhoi hyder i
gleifion bod ymarfer meddyg yn gyfredol. Fel rhan o'r broses ailddilysu mae mwyafrif y meddygon
yn cymryd rhan mewn proses sy'n cynnwys eu harfarniad blynyddol sy'n seiliedig ar arweiniad gan
y GMC ac argymhelliad gan eu swyddogion cyfrifol sy'n seiliedig ar eu harfarniadau a’u
gwybodaeth llywodraethu clinigol. 120
Addasrwydd i ymarfer
Ar ben eithafol y sbectrwm gellir mynd i’r afael â risg i gleifion trwy ddileu gallu meddyg neu
fyfyrwyr i ymarfer. Mae meddygaeth yn alwedigaeth tra-reoledig, felly mae mecanweithiau yn eu
lle i fynd i'r afael â phryderon am gymhwysedd. Mae ysgolion meddygol yn gyfrifol am nodi a delio
â myfyrwyr yr amharwyd ar eu haddasrwydd i ymarfer, 121 tra bod gofyniad cyfreithiol ar y GMC i
ymchwilio i mwyafrif y cwynion a wneir am ymddygiad, iechyd neu berfformiad meddygon
cofrestredig. Gall y GMC gosbi meddygon er mwyn amddiffyn cleifion, cynnal hyder yn y
proffesiwn meddygol a chynnal y safonau a ddisgwylir gan feddygon. Mae hyn yn cynnwys rhoi
rhybuddion ac ymrwymiadau neu, mewn achosion mwy difrifol, cyfyngu, atal neu ddirymu

Cyngor Meddygol Cyffredinol (2021). Medical Licencing Assessment.
Cyngor Meddygol Cyffredinol (2021) Content Map MLA. .
120 Cyngor Meddygol Cyffredinol (2021). Registration and licensing.
121 Cyngor Meddygol Cyffredinol (2021). Professional behaviour and fitness to practise.
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cofrestriad meddyg. Cyhoeddir yr holl gamau a gymerir ar y gofrestr feddygol sydd ar gael i'r
cyhoedd. 122 Dylid nodi bod camau gweithredu o'r fath yn gymharol brin. Yn 2018 ymchwiliwyd i
tua 1,500 o feddygon yn dilyn cwynion gan y cyhoedd, cyflogwr, meddygon eraill, hunangyfeirio, yr
heddlu neu ffynonellau eraill. O'r ymchwiliadau hyn cafodd llai na 100 o feddygon eu hatal dros
dro neu eu dileu o'r gofrestr feddygol, rhoddwyd amodau neu ymrwymiadau, rhybuddion neu
gyngor i 200 ond cafodd y mwyafrif helaeth o ymchwiliadau eu cau heb unrhyw gamau pellach. 123
Canfu Wakeford et al (2018) fod perfformiad gwael yn yr arholiadau ôl-raddedig ar gyfer Coleg
Brenhinol y Meddygon a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol yn rhagweld sancsiynau
addasrwydd i ymarfer yn y DU. 124

4.1.6.

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Mae myfyrwyr, staff addysgu, cleifion, cyflogwyr, rheoleiddwyr a'r cyhoedd i gyd yn randdeiliaid
allweddol yng nghyd-destun israddedigion meddygol.
4.1.6.1. Myfyrwyr
Myfyrwyr meddygol yw 'meddygon yfory' felly mae'n bwysig sicrhau nad yw'r asesiadau'n atal
myfyrwyr cymwys rhag cwblhau eu hyfforddiant. Mae gan Ysgol Feddygaeth Leeds enw da yn
rhyngwladol am asesu o ansawdd uchel; dyma bum egwyddor sy'n llywio eu cynllun asesu mewn
perthynas â'u myfyrwyr 125:
1.

Llai o asesu ac asesu gwell gan gynnwys asesiadau o fewn y cwrs i arwain cynnydd a
pharatoi ar gyfer arholiadau dilyniant.

2.

Dilysrwydd: profi deunyddiau cyffredin, pwysig ar y cyfnod priodol.

3.

Cyflawniad: dathlu llwyddiant mewn arholiadau, arloesedd a mentergarwch.

4.

Asesu ar gyfer dysgu: caniatáu i fyfyrwyr fonitro eu cynnydd drwy amrywiaeth o asesiadau
gan gynnwys cwisiau wythnosol ar-lein, ymarfer a ffug gwestiynau/ OSCE ac asesiadau yn y
gweithle.

5.

Asesu a berchnogir gan fyfyrwyr: defnyddio offer asesu sy'n helpu'r myfyrwyr i gymryd
rheolaeth dros eu hasesiadau a buddsoddi mewn hunanasesu.

4.1.6.2. Cynghrair Asesu
Gall fod angen cryn dipyn o amser ac arbenigedd i gynllunio asesiadau da. O fewn y DU mae
partneriaeth y Gynghrair Asesu yn cefnogi ysgolion meddygol i wella arferion asesu israddedig
gyda'r nod o sicrhau hyder y cyhoedd, y cyflogwr a'r GMC o ran ansawdd graddedigion ysgolion
meddygol. Mae'n gwneud hyn drwy bwysleisio cydweithio yn hytrach na chystadleuaeth a thrwy
rannu profiadau ac adnoddau. Gall ysgolion meddygol ddefnyddio cronfa gymunedol o gwestiynau
arholiad (a rhai gorsafoedd OSCE a chyfweliadau bach lluosog) y gellir eu defnyddio ar gyfer

Cyngor Meddygol Cyffredinol (2016). Information for doctors under investigation. Our sanctions. .
Cyngor Meddygol Cyffredinol. (2021). SOMEP reference tables.
124 Wakeford, R., Ludka, K., Woolf, K. et al. (2018). Fitness to practise sanctions in UK doctors are predicted by poor
performance at MRCGP and MRCP(UK) assessments: data linkage study. BMC Med 16, 230.
125 Gwefan Prifysgol Leeds (2021). Introduction to assessment.
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trefnu asesiadau ffurfiannol a chrynodol. Mae'r agwedd gydweithredol yn caniatáu i rai archwilio
cywerthedd safon y gwahanol ysgolion meddygol. 126
4.1.6.3. Cleifion
Mae gan lawer o ysgolion meddygol weithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid sy'n cynnwys
cleifion a'r cyhoedd. Er enghraifft, mae Partneriaid Cleifion ym Mhrifysgol Anglia Ruskin yn
cynnwys gwirfoddolwyr o'r gymuned leol sy’n gweithredu fel cleifion go iawn er mwyn i feddygon
dan hyfforddiant hyfforddi a chael eu hasesu. 127 Mae rhaglenni tebyg yn eu lle mewn ysgolion
meddygol eraill gan gynnwys rhaglen cleifion gwirfoddol Prifysgol Glasgow a rhaglen Cynnwys y
Cleifion, Gofalwyr a’r Cyhoedd Prifysgol Sunderland lle gall y cyhoedd gymryd rhan mewn rhai o'r
uwch arholiadau diwedd blwyddyn 128,129. Er ei fod yn anelu'n bennaf at wneud y mwyaf o
ddilysrwydd addysgu a dysgu, mae cynnwys y cyhoedd yn yr asesiadau yn cyfrannu rhywfaint at
ddarparu tryloywder o ran cymhwysedd meddygon dan hyfforddiant.
Mae'r Gymuned Cleifion a Gofalwyr ym Mhrifysgol Leeds wedi bod yn ymwneud â dylunio, darparu
ac asesu gorsafoedd OSCE ers dros ddegawd. Maent yn cyfrannu at ysgrifennu sefyllfaoedd yn
seiliedig ar eu profiad eu hunain fel cleifion a gofalwyr ac yn datblygu taflenni marcio. 130
4.1.6.4. Y Cyhoedd
Mae Prifysgol Keele yn darparu cyfleoedd i aelodau'r cyhoedd gymryd rhan mewn cyfweliadau
darpar fyfyrwyr meddygol ac eistedd ar Bwyllgorau'r Ysgol Feddygaeth. Mae pob pwyllgor fel arfer
yn cynnwys dau aelod lleyg, mae gan bawb ar y pwyllgor lais cyfartal ac yn cael y cyfle i siarad.
Mae pwyllgor asesu penodol sy'n pennu'r meini prawf ar gyfer dilyniant trwy'r cwrs. Mae'n
goruchwylio'r dulliau o osod safonau er mwyn sicrhau cysondeb, monitro data asesu a sicrhau
adborth addas a ffug asesiadau. 131
4.1.6.5. Grwpiau o ddiddordeb allweddol
Mae grwpiau rhanddeiliaid yn rhoi pwysau ar y rhai sy'n ysgrifennu asesiadau israddedig ac ôlraddedig i gwmpasu'r cynnwys y maent yn ei gynrychioli. Gall hyn fod yn anodd gan fod y grwpiau
rhanddeiliaid yn aml yn ystyried bod eu pwnc, er enghraifft anorecsia neu drais domestig yn cael ei
dangynrychioli ond – o ystyried bod cyfyngiad amser ar y cwricwlwm ac asesiadau – mae
ymdriniaeth ychwanegol mewn un maes yn anochel gan arwain at lai o sylw mewn meysydd eraill.
Mae grwpiau eraill yn cynnwys Cymdeithas Feddygol Prydain, yr undeb llafur a'r corff proffesiynol
ar gyfer meddygon. 132

Gwefan Cyngor Ysgolion Meddygol (2021). MSC Assessment Alliance.
Gwefan Prifysgol Anglia Ruskin (2021). Patient Partners. .
128 Gwefan Prifysgol Glasgow (2021). Simulated Patient Programme.
129 Gwefan Prifysgol Sunderland (2021). Patient, Carer and Public Involvement.
130 Gwefan Prifysgol Leeds (2021). Patient Carer Community.
131 Gwefan Prifysgol Keele (2021). Lay member / public involvement at Keele University School of Medicine. .
132 Gwefan Cymdeithas Feddygol Prydain (2021).
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4.2.

Astudiaeth achos 2: Gweithwyr meddygol proffesiynol
rhyngwladol (meddygon, nyrsys a bydwragedd)

Mae asesu cymhwysedd galwedigaethol gweithwyr meddygol proffesiynol sydd wedi cymhwyso y
tu allan i'r DU yn gyd-destun asesu lle mae llawer yn y fantol a hwnnw’n dibynnu ar samplu
cynnwys. Mae'r asesiadau hyn yn rhan o'r cais am drwydded i ymarfer, ac ni chaniateir i feddygon
a nyrsys weithio yn rhinwedd eu swydd feddygol yn y DU hebddi.

4.2.1.

Cymwyseddau sy'n cael eu hasesu

Fel arfer, mae angen i feddygon sy'n graddio o ysgol feddygol y tu allan i'r DU, yr Ardal
Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir gymryd prawf y Bwrdd Asesiadau Proffesiynol ac Ieithyddol
(PLAB) i sicrhau eu bod ar yr un lefel â meddygon sy'n dechrau eu hail flwyddyn yn y Rhaglen
Sylfaen yn y DU. Darperir yr asesiad hwn gan y GMC (nid ysgolion meddygol), felly un strategaeth
asesu sydd ganddo. Yn yr un modd, mae nyrsys tramor (a nyrsys sydd wedi cymryd seibiant o
ymarfer 133) yn gorfod cymryd Prawf Cymhwysedd (ToC) i ymuno (neu ail-ymuno) â'r gofrestr yn
Lloegr. Darperir y prawf cymhwysedd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. 134
Er bod yr asesiad o feddygon a nyrsys israddedig yn digwydd dros nifer o flynyddoedd, mae'r
PLAB a'r ToC wedi'u cyfyngu i brawf gwybodaeth a nifer cyfyngedig o orsafoedd OSCE. Ni all
gwmpasu'r un faint o gynnwys â hyfforddiant israddedig; felly rhaid samplu'r asesiadau 135.

4.2.2.

Dylunio asesiadau

Mae'n ofynnol i feddygon a nyrsys sefyll prawf gwybodaeth ar ffurf prawf amlddewis ac OSCE.
Mae'r asesiadau nyrsio a bydwreigiaeth wedi'u rhannu'n bum maes: oedolion, plant, iechyd
meddwl neu anableddau dysgu a bydwreigiaeth. Mae'r olaf yn cael ei drin ar wahân i'r pedwar
maes nyrsio.

4.2.3.

Asesiadau gwybodaeth

Mae'n ofynnol i feddygon sefyll arholiad amlddewis sy'n cynnwys 180 o gwestiynau ateb gorau
unigol. Mae pob cwestiwn yn darparu senario byr ac yna pum opsiwn. Caniateir tair awr i
ymgeiswyr gwblhau'r prawf. 136
Mae'n ofynnol i nyrsys a bydwragedd gymryd prawf cyfrifiadurol (CBT) sy'n cynnwys 100 o
gwestiynau theori ateb gorau unigol. Mae pob prawf ymarfer clinigol sy'n benodol i faes yn
cynnwys cwestiynau generig a chwestiynau sy'n benodol i'w maes nyrsio. Mae hefyd yn ofynnol i

Rhaid i feddygon sy'n gweithio yn y GIG fod wedi cofrestru gyda'r GMC a bod ganddynt drwydded i ymarfer. Wrth
gymryd seibiant o ymarfer clinigol, mae meddygon yn aml yn dewis dangos bod ganddynt enw da drwy ddal cofrestriad
yn unig. Nid ydynt o reidrwydd yn sefyll asesiad (er bod Rhaglen Sefydlu a Dychwelyd i Ymarfer Rhyngwladol
Meddygon Teulu a hyfforddiant arall ar gael) i adfer eu trwydded i ymarfer ond mae dal trwydded yn cynnwys
goblygiadau ail-ddilysu a allai annog meddygon i roi'r gorau i'w trwydded.
134 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Register as a nurse or midwife if you trained outside the UK: step by step.
135 Gellid dehongli hyn i olygu nad samplau mo'r asesiadau yn astudiaeth achos 1 – ond, wrth gwrs, samplau ydynt
oherwydd bod y deilliannau dysgu a'r eitemau asesu yn dal i fod yn sampl o'r holl ganlyniadau ac asesiadau dysgu posibl
ar gyfer asesu cymhwysedd israddedigion. Fodd bynnag, hanfod yr asesu yn asesiad meddygol israddedig y DU yw ei
fod yn digwydd drwy gydol pump neu chwe blynedd o raglen hyfforddi; mae digonedd o gyfleoedd i asesu. I'r gwrthwyneb,
mae'n rhaid i'r PLAB gwmpasu cynnwys tebyg mewn cyfnod llawer byrrach.
136 Y Cyngor Meddygol Cyffredinol (2021). What is the PLAB 2 exam?
133
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nyrsys sefyll prawf rhifedd byr. Mae ganddynt 30 munud i gwblhau 15 cwestiwn rhifedd 137.
Caniateir tair awr i ymgeiswyr gwblhau'r ddwy ran. 138

4.2.4.

Arholiad clinigol strwythuredig gwrthrychol (OSCE)

I feddygon, mae'r OSCE ymarferol yn cynnwys 16 senario a phob un yn para wyth munud.
Bwriedir i'r senarios adlewyrchu lleoliadau bywyd go iawn gan gynnwys ffug ymgynghoriad a ward
acíwt. Caniateir tua thair awr i ymgeiswyr gwblhau'r prawf, gyda seibiannau byr rhwng senarios a
dwy orsaf orffwys. 139
Asesir cymhwysedd yn OSCE y meddygon ar draws tri maes sgiliau:
• Archwiliad clinigol: llunio diagnosis, esbonio rhywbeth i glaf a llunio cynllun rheoli.
• Sgiliau ymarferol: cymryd hanes, archwiliad corfforol, gweithdrefnau ymarferol, ymchwiliadau
sy'n arwain at ddiagnosis.
• Sgiliau rhyngbersonol: sefydlu perthynas â'r claf, cwestiynu penagored a chaeedig, cynnwys
y claf a dangos proffesiynoldeb a dealltwriaeth o egwyddorion moesegol.
I nyrsys, mae'r OSCE ymarferol yn cynnwys 10 gorsaf. Caniateir tua dwy awr a hanner i
ymgeiswyr gwblhau'r prawf gan gynnwys seibiannau byr.
O fewn y cyd-destun nyrsio defnyddir OSCEs i "ddarparu ffocws cyfannol a realistig ar asesu
perfformiad yn hytrach nag elfennau penodol. Mae OSCE yn cynrychioli proses gymhleth
arddangos, cymhwyso a chyfosod darpariaeth gofal sy'n ofynnol gan nyrs gofrestredig yn y maes
ymarfer perthnasol. Yn gyffredinol, nid yw'r gorsafoedd OSCE yn cynnwys eitemau prawf sy'n
gweithredu islaw lefel dacsonomig Bloom o ddadansoddi a gwerthuso, oherwydd gellir asesu
lefelau is o'r fath yn fwy syml yn y CBT.
Mae’r OSCE yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd arddangos llythrennedd mewn iaith
broffesiynol a thechnolegol drwy gyfathrebu a dealltwriaeth ysgrifenedig, llafar a digidol. Er bod
sgiliau rhifedd yn cael eu hasesu'n benodol yn Rhan A y CBT, mae rhai sgiliau rhifedd hefyd yn
cael eu hasesu yn yr OSCEs." 140
Mae'r cymwyseddau a brofir yn cael eu rhannu'n bedwar maes: 141
• Mae asesu, cynllunio, gweithredu a gwerthuso wedi'u cysylltu â'i gilydd o amgylch un
senario. (Pedair gorsaf)
• Cysylltir sgiliau mewn parau. (Pedair gorsaf)
• Gwerthoedd ac ymddygiadau. (Un orsaf ysgrifenedig)
• Ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. (Un orsaf ysgrifenedig)

I ddangos y gallu sydd ei angen ar nyrs, er enghraifft cyfrifiadau cyffuriau a ddefnyddir ar gyfer dosbarthu.
Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. (2021). Test of Competence 2021 CBT information booklet. .
139 Y Cyngor Meddygol Cyffredinol. (2021). What is the PLAB 2 exam?
140 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. (2021). Test of Competence 2021 Test specification.
141 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. (2021). Test of Competence 2021 OSCE information booklet.
137
138
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4.2.5.

Samplu cynnwys asesu

Mae cyrraedd y cynnwys a samplwyd yn digwydd yn rhannol gan y broses glasbrint a ddefnyddir
hefyd wrth asesu meddygon israddedig.
Mae'r GMC yn darparu'r glasbrint PLAB 142 sy'n cynnwys 130 o dabiau Excel. Yn amlwg, mae'n
amhosibl profi'r holl ardaloedd hyn ag unrhyw lefel o ddyfnder, er enghraifft Pendro gydag unrhyw
achos gan gynnwys clefyd Ménières, Labyrinthitis, Canser, namau Serebelaidd, Anfalaen
lleoliadol, Tocsinau (gan gynnwys alcohol).
Yn yr un modd, ar gyfer Prawf Cymhwysedd yr NMC 2021, mae'r cynnwys wedi'i fapio i saith
platfform safonau Nyrsys y Dyfodol ac i chwe maes safonau Bydwragedd y Dyfodol. 143 Mae’r
glasbrintiau ar gyfer pob maes (bydwreigiaeth 144, nyrsio oedolion 145, nyrsio plant 146, nyrsio
anableddau dysgu 147 a nyrsio iechyd meddwl 148) yn gyhoeddus. Mae'r rhain yn dadansoddi'r
cynnwys sy'n ofynnol gan y dull asesu (prawf gwybodaeth neu OSCE).
Ar gyfer pob maes mae'r glasbrint yn mapio'r saith platfform o safonau nyrsio 149.
Mae'r safonau
• "yn cynrychioli'r wybodaeth, y sgiliau a'r priodoleddau y mae'n rhaid i bob nyrs gofrestredig
eu dangos wrth ofalu am bobl o bob oed ac ar draws pob lleoliad gofal
• yn adlewyrchu'r hyn y gall y cyhoedd ddisgwyl i nyrsys ei wybod a gallu ei wneud er mwyn
darparu gofal nyrsio diogel, tosturiol ac effeithiol
• yn darparu meincnod i nyrsys o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, yr UE a thramor sy'n
dymuno ymuno â'r gofrestr a darparu meincnod i'r rhai sy'n bwriadu dychwelyd i ymarfer ar ôl
cyfnod o absenoldeb"
Y saith platfform ar gyfer nyrsio yw:
1.

Bod yn weithiwr proffesiynol atebol

2.

Hybu iechyd ac atal afiechyd

3.

Asesu anghenion a chynllunio gofal

4.

Darparu a gwerthuso gofal

5.

Arwain a rheoli gofal nyrsio a gweithio mewn timau

6.

Gwella diogelwch ac ansawdd gofal

7.

Cydlynu gofal 150

Y Cyngor Meddygol Cyffredinol. (2021). PLAB test blueprint.
PearsonVue. (2021). NMC Practice tests.
144 y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. (2021). Test of Competence 2021 blueprint. Midwifery.
145 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Test of Competence 2021 blueprint. Adult nursing.
146 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Test of Competence 2021 blueprint. Children’s nursing.
147 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Test of Competence 2021 blueprint. Learning disabilities nursing.
148 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Test of Competence 2021 blueprint. Mental health nursing.
149 A chwe maes sy'n berthnasol i fydwragedd.
150 Gellir cael hyd i ragor yng Nghyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Test of Competence 2021 blueprint. Adult
nursing.
142
143

|41|
Mae'r CBT nyrsio hefyd wedi'i fapio i'r saith platfform gan ystyried gwahanol lefelau Tacsonomeg
Bloom ar yr un pryd. Mae'r prawf yn sicrhau y cwmpasir y gwahanol lefelau sy'n dechrau gyda
chofio a deall sy'n cyfrif am 38 y cant o'r eitemau, ac yna eitemau sy'n ymwneud â chymhwyso a
dadansoddi gwybodaeth (32 y cant) a'r 30 y cant olaf yw eitemau sy'n ymwneud â gwerthuso a
chreu. Mae manyleb y prawf yn rhoi dadansoddiad i ymgeiswyr o nifer y cwestiynau yn ôl llwyfan a
lefel tacsonomeg sy'n gwneud y samplu asesu yn dryloyw i ymgeiswyr. 151 Mae'r dull hwn hefyd yn
cael ei ddefnyddio y tu allan i feddygaeth, er enghraifft mewn cyfrifeg. 152
Mae'r gorsafoedd OSCE APIE (asesu, cynllunio, gweithredu a gwerthuso) nyrsio yn cael eu mapio
i sicrhau bod ystod eang o safonau'n cael eu hasesu ar draws y 10 gorsaf. Gellir paru gorsafoedd
APIE â gorsafoedd sgiliau sy'n cyflenwi'r safonau a asesir. Yn yr un modd, mae'r gorsafoedd
sgiliau wedi'u hysgrifennu i gael camau gweithredu hygyrch sy'n gysylltiedig â'r safonau nyrsio.
Mae dyluniad yr asesiad yn nodi pa APIE y gellir eu defnyddio gyda pha orsafoedd sgiliau. "Mae
rhywfaint o hyblygrwydd – er enghraifft, gellir paru un APIE â pharau gwahanol o orsafoedd sgiliau
– ond ym mhob grŵp cymeradwy, bydd ystod eang o safonau'n cael eu hasesu, mewn ystod o
gyd-destunau gwahanol. Mae'r grwpiau a ganiateir o orsafoedd hefyd yn cael eu pennu gan alw
cymharol y gwahanol orsafoedd. Mae hyn yn golygu bod gorsafoedd haws yn cael eu paru â
gorsafoedd mwy heriol i sicrhau bod unrhyw grwpio gorsafoedd yn debyg o ran anhawster. Bydd
hyn yn sicrhau tegwch i bob ymgeisydd." 153

4.2.6.

Goblygiadau samplu

O fewn y glasbrint mae potensial i lawer o feysydd gael eu profi o fewn un hyfedredd; gwneir y
dyfarniad hwn gan yr arbenigwyr pwnc sy'n gyfrifol am ysgrifennu'r asesiadau a'r arbenigwyr asesu
sy'n gweithio ochr yn ochr â hwy. Mae gan awduron yr asesiad arbenigedd fel meddygon neu
nyrsys sy'n ymarfer ac maent yn gallu barnu bod cydbwysedd priodol o ran cynnwys yn cael ei
gyflawni. Trafodir yr asesiadau gydag amrywiaeth o baneli a gweithgorau. Y dybiaeth yw bod
maint a lledaeniad y cynnwys a gynhwysir ar draws yr asesiad gwybodaeth a'r gorsafoedd OSCE
yn ddigon i ridyllu ymgeiswyr yn ôl lefel y cymhwysedd.
Rhaid cydbwyso'r samplu yn erbyn nifer yr ymgeiswyr sy'n sefyll yr asesiad bob blwyddyn. Yn
2019 safodd 11,000 o ymgeiswyr PLAB 1 a safodd 9,000 PLAB 2 154 tra bod tua 12,000 o nyrsys
wedi ymuno â'r NMC o'r tu allan i'r AEE yn ystod yr un cyfnod. 155 Mewn geiriau eraill, mae nifer yr
ymgeiswyr yn gymharol fawr sy'n golygu bod angen i'r asesiad fod yn hydrin o safbwynt
gweinyddol.
Mae'r dogfennau cyfarwyddyd OSCE cyhoeddus ar gyfer meddygon a nyrsys yn nodi cynnwys y
gellir ei gynnwys (gweler Tabl 6). Y dybiaeth yw y dylai'r ymgeiswyr fod yn gymwys ym mhob un
o'r meysydd a pharatoi yn unol â hynny. Nid yw'r ymgeiswyr yn ymwybodol o'r cyfuniad o
orsafoedd a fydd yn ffurfio eu hasesiad ac mae cymaint yn y fantol yn yr asesiad i'r ymgeisydd
(mae eu cyflogaeth yn dibynnu arno ac mae costau'r profion hefyd yn gymharol uchel pan
ystyriwch y cyfraddau cyfnewid) nes ei fod yn paratoi ar gyfer pob un ohonynt.

Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Test specification.
CIMA (2019). Strategic level examination blueprint.
153 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Test of Specification. (Tudalen 11)
154 Y Cyngor Meddygol Cyffredinol (2021). Recent pass rates for PLAB 1 and PLAB 2.
155 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2020).
151
152
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Table 6: Enghreifftiau o’r ystod o sgiliau a brofir ar draws y gorsafoedd OSCE

Meddygon

Nyrsys a
bydwreigiaeth

Gall y sgiliau ymarferol gynnwys:

Gall sgiliau rhyngbersonol
gynnwys:

Profi pwysedd gwaed
Tynnu gwaed
Gosod caniwla i wythïen berifferol
Cyfrifo dos cyffuriau
Rhoi pigiadau mewnwythiennol
Cymysgu a chwistrellu cyffuriau i fag
mewnwythiennol
Rhoi pigiadau mewngyhyrol ac isgroenol
Adfywio cardio-pwlmonaidd sylfaenol (oedolion a
phlant)
Pwytho
Dehongli electrocardiogram, pelydrau-x neu
ganlyniadau ymchwiliadau eraill
Dehongli profion gweithrediad resbiradol
sylfaenol
Cathetreiddio wrinol
Gwneud prawf gwddf y groth
Gwaredu nodwyddau’n ddiogel.
Rhoi Meddyginiaeth a Fewnanadlir
Techneg ddi-gyffwrdd aseptig
Sbesimen cathetr o gasgliad wrin
Siart cydbwysedd hylif
Adfywio yn yr ysbyty (heb ddiffibriliad)
Pigiad mewngyhyrol
Sampl wrin canol ffrwd a throethbrawf
Cyfradd anterth llif allanadlu
Tynnu cathetr wrinol
Pigiad isgroenol
Triniaeth cynnal bywyd sylfaenol pediatrig –
babanod a phlant (nyrsio plant)
Clustfeinio ar galon ffetws (bydwreigiaeth)
Archwilio babanod newydd-anedig
(bydwreigiaeth)
Dylofi (bydwreigiaeth)
Cyfrifo dosau cyffuriau
Hylendid dwylo
Rhoi meddyginiaeth
Arsylwadau ffisiolegol
Gwaredu nodwyddau’n ddiogel, Gofal clwyfau.

Esbonio diagnosis, ymchwiliad a
thriniaeth
Cynnwys y claf yn y broses
benderfynu
Cyfathrebu â pherthnasau
Cyfathrebu â gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol
Rhoi newyddion drwg
Gofyn am ganiatâd/eglurhad
gwybodus ar gyfer gweithred
fewnwthiol neu gael caniatâd ar gyfer
post-mortem
Delio â chleifion neu berthnasau
pryderus
Rhoi cyfarwyddiadau wrth ryddhau
cleifion o'r ysbyty
Rhoi cyngor ar ffordd o fyw, hybu
iechyd neu ffactorau risg. 156
Egluro gofal, diagnosis, ymchwiliadau
a/neu driniaethau yn glir
Cynnwys y claf yn y broses
benderfynu
Cyfathrebu â pherthnasau a
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol
Ceisio a chael caniatâd gwybodus
Gwrando’n weithredol
Delio'n briodol â pherson pryderus
neu berthnasau pryderus
Darparu cyfarwyddiadau clir wrth
ryddhau claf
Rhoi cyngor ar ffordd o fyw, hybu
iechyd neu ffactorau risg
Dangos tosturi a gofal yn ystod
cyfathrebu
Dogfennau clir sy'n bodloni gofynion
NMC (2018) 'Y Cod
Ymddygiad proffesiynol
Agwedd broffesiynol 157

Mae'r GMC a'r NMC yn defnyddio dull Angoff i osod y sgoriau torri ar gyfer y profion gwybodaeth
(mae meddygon yn cynnwys un gwall mesur safonol) 158,159. Y goblygiad allweddol yma yw nad
oes rhaid ateb pob cwestiwn yn gywir i basio'r prawf. Un eithriad yma yw'r marc pasio ar gyfer y
prawf rhifedd nyrsio, sef marciau llawn, oherwydd gall gweinyddu meddyginiaeth yn anghywir
arwain at farwolaeth.

Y Cyngor Meddygol Cyffredinol (2021). PLAB 2: how you will be assessed.
Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Test of Competence 2021 OSCE information booklet.
158 Y Cyngor Meddygol Cyffredinol (2021). Your results.
159 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Test of Competence 2021. Test Specification.
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Ar gyfer y gorsafoedd OSCE, asesir meddygon yn erbyn tri maes (sgiliau casglu data, technegol
ac asesu; sgiliau rheoli clinigol a sgiliau rhyngbersonol). Nid yw'r arholwr yn gwybod y marc pasio
wrth asesu'r ymgeiswyr. Mae'r GMC yn cyfrifo’r marc pasio ar gyfer pob gorsaf ac yn ychwanegu
un gwall mesur safonol 160. Rhaid i ymgeiswyr fodloni neu ragori ar gyfanswm y sgôr a phasio o
leiaf ddeg o'r 16 gorsaf. 161 Ar gyfer yr OSCE nyrsio, mae angen i ymgeiswyr basio pob un o'r 10
gorsaf. Cesglir y canlyniadau o restri gwirio a sgorio cyfannol ac fe'u defnyddir ochr yn ochr â barn
broffesiynol i gytuno ar y marc pasio ar gyfer pob gorsaf. 162
Yn y pen draw, mae angen i'r dylunwyr asesiad a'r arbenigwyr pwnc sy'n ymwneud â'r broses fod
yn hyderus bod yr asesiad gwybodaeth a'r gorsafoedd OSCE yn asesu'r cymwyseddau sydd eu
hangen yn ddigon i'w galluogi i ymarfer yn y DU. Mae rhai gwiriadau a chydbwysedd ychwanegol
ar waith i helpu i reoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â darparu trwydded i ymarfer mewn lleoliad lle mae
cymaint yn y fantol ac archwilir y rhain yn fanylach yn yr adran nesaf.

4.2.7.

Rheoli risg i ddysgwyr a'r cyhoedd

Rhestrir meddygon a nyrsys fel galwedigaethau lle mae prinder gweithwyr medrus a lle gall
gweithwyr proffesiynol tramor wneud cais i weithio yn y DU drwy fisa'r Gweithiwr Medrus. 163 Er
mai diogelwch cleifion yw prif flaenoriaeth y rheoleiddiwr galwedigaethau o reidrwydd, mae'r diffyg
cyfatebiaeth rhwng y galw a'r cyflenwad yn golygu bod risg hefyd i'r cyhoedd os nad oes digon o
weithwyr iechyd proffesiynol. Felly, rhaid cael cydbwysedd rhwng bodloni'r safon a gwneud y
safon yn gyraeddadwy.
Mae angen i feddygon sydd wedi cymhwyso y tu allan i'r DU wirio bod eu prif gymhwyster
meddygol yn cael ei dderbyn gan y GMC cyn y gallant wneud cais i gymryd yr asesiadau PLAB.
Mae hyn yn golygu gwirio bod eu cymhwyster wedi'i restru yng Nghyfeirlyfr y Byd o Ysgolion
Meddygol a'i groesgyfeirio yn erbyn cymwysterau meddygol nad ydynt yn cael eu derbyn. Mae'r
gwiriad hwn yn gweithredu fel rhwystr sicrhau ansawdd a gynlluniwyd i ddiogelu'r cyhoedd rhag
ymarfer is-safonol.
Rhaid i nyrsys fod wedi'u cofrestru yn y wlad lle cawsant eu cymhwyster meddygol sylfaenol, ac
mae angen iddynt ddarparu manylion cyswllt eu rheoleiddiwr ochr yn ochr â thystiolaeth o'u
cymhwyster. I'r nyrsys a'r bydwragedd hynny nad oeddent wedi'u cofrestru yng ngwlad yr
hyfforddiant, mae'r NMC yn cysylltu â'r sefydliad addysgol i gadarnhau bod y cymhwyster yn
gydnaws â chofrestriad y DU. 164
Mae baneri coch hefyd ar waith yn ystod y gorsafoedd OSCE nyrsio i fethu unrhyw ymgeiswyr y
mae'r asesydd o'r farn eu bod wedi arddangos unrhyw ymddygiad anniogel neu annerbyniol 165,

Yn ein hymarfer seicometrig, mae llawer o archwiliadau meddygol yn ychwanegu rhyw luosrif SEM at y sgôr pasio sy'n
deillio o banel gosod safonau (Angoff, Ebel, ac ati). Yn ein profiad ni, mae'r lluosrif SEM yn amrywio (yn aml un SEM
ydyw, ond gall hefyd fod yn 1.64). Nid ydym yn gweld unrhyw gyfiawnhad rhesymegol dros bennu bod un SEM yn well na
(dyweder) 1.64 neu 1.96, ac ati.
160

Nod y SEM ychwanegol yw gwrthweithio natur annibynadwy yn y panel pennu safonau; er enghraifft, pe bai panel arbennig
o drugarog, gallai ymgeisydd gwirioneddol anghymwys fod yn rhagori ar y safon basio ar hap. Fodd bynnag, yn gyffredinol,
cyfrifir SEM o amrywiant heb ei briodoli yn y sgoriau prawf, yn hytrach nag ym marn y panel. Gellid dadlau y byddai'n
gwneud mwy o synnwyr i gynnal dadansoddiad dibynadwyedd ar y dyfarniadau hynny, nag ar y data a gynhyrchir gan
ryngweithio ymgeiswyr â chwestiynau'r prawf.
161 Y Cyngor Meddygol Cyffredinol (2021). Registration and licensing.
162 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Test of Competence 2021. Test Specification.
163 Gov.co.uk (2021) Skilled worker visa shortage occupations.
164 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Your pre-application check.
165 Cymharer yr adran adolygu: ‘Killer questions’ (t. 20).
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beth bynnag fo'u perfformiad arall. Rhoddir rhestr ragarweiniol o ymddygiadau baner goch gyda'r
deunyddiau cymorth i ymgeiswyr, ond caiff hyn ei addasu wrth i'r asesiadau gael eu cyflwyno. 166
Mae dogfennaeth y GMC yn awgrymu nad oes cyfatebiaeth ar gyfer baner goch i feddygon.
Yn unol â'r astudiaeth achos flaenorol, mae trosolion rheoleiddio ar waith y gellir eu defnyddio os
oes angen. Er mai dewis olaf yw'r rhain yn y pen draw, maent yn bodoli i amddiffyn cleifion.

4.2.8.

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Mae'r GMC yn gyfrifol am ymchwilio i gwynion a wneir am feddygon, ac un ffordd y mae'n
categoreiddio cwynion, ymchwiliadau a sancsiynau yw yn ôl gwlad y cymhwyster meddygol
sylfaenol. Rhennir y data hwn gyda'r cyhoedd drwy Chwiliwr Data'r GMC 167, a nifer o adroddiadau
sy'n cymharu'r cyfraddau sancsiynau yn ôl a yw'r meddyg wedi cymhwyso yn y DU neu dramor,
ymhlith newidynnau eraill gan gynnwys ethnigrwydd, oedran a rhyw. Gellir defnyddio
gwahaniaethau ystadegol arwyddocaol yng nghyfradd y sancsiwn i ddod i gasgliadau am grwpiau
o feddygon a'r asesiad PLAB y maent yn ei gymryd i gael cofrestriad fel meddyg yn y DU, er bod
llawer o ffactorau eraill ar waith wrth benderfynu a yw meddyg yn cael ei sancsiynu, fel p'un a oes
ganddo gyfreithiwr yn y tribiwnlys ai peidio, sy'n ei gwneud yn anodd dod i gasgliadau pendant
ynglŷn â'r cyfraddau sancsiynau.
Yn y gorffennol mae ymchwil academaidd wedi cymharu perfformiad ymgeiswyr ar y PLAB â'u
perfformiad dilynol ar arholiadau ôl-raddedig ar gyfer Coleg Brenhinol y Meddygon a Choleg
Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol. Canfu McManus a Wakeford (2014) fod y PLAB yn asesiad
dilys o wybodaeth a sgiliau meddygol gyda sgoriau'n cyd-fynd â pherfformiad diweddarach. Fodd
bynnag, sgoriodd graddedigion y DU yn sylweddol uwch na'r ymgeiswyr tramor ar yr arholiadau ôlraddedig, a oedd yn awgrymu bod marciau pasio PLAB yn rhy isel os diben PLAB oedd cyfateb i
safonau'r DU. 168
Mae'r NMC yn cyhoeddi crynodeb blynyddol o addasrwydd i ymarfer 169, ond nid yw hyn yn ystyried
manylion demograffig nyrsys na bydwragedd, yn enwedig nid yw gwlad y cymhwyster sylfaenol yn
cael ei harchwilio.
Mae'r GMC yn rhoi arweiniad i gleifion o ran yr hyn y gallant ei ddisgwyl gan eu meddygon. 170 Er
nad yw hyn yn ymwneud yn uniongyrchol â'r asesiadau unigol a gymerwyd gan y meddyg, mae'n
amlinellu'r hyn a ddisgwylir gan ymgeisydd sydd wedi mynd drwyddynt.
Cafodd y PLAB ei adolygu'n allanol yn 2019 gan yr Athro Adrian Freeman. 171

Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021). Test of Competence 2021. Test Specification.
Y Cyngor Meddygol Cyffredinol (2021). Data Explorer.
168 McManus I.C., a Wakeford, R. (2014). PLAB and UK graduates' performance on MRCP(UK) and MRCGP
examinations: data linkage study. BMJ. 2014 Apr 17; 348: g2621. doi: 10.1136/bmj.g2621. PMID: 24742473; PMCID:
PMC3990836.
169 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2020). 2019-2020 annual fitness to practise report. .
170 Y Cyngor Meddygol Cyffredinol (2021). What you can expect from your doctor.
171 Y Cyngor Meddygol Cyffredinol (2019). External review of GMC PLAB 2019.
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4.3.

Astudiaeth achos 3a: Crefftau adeiladu medrus. Enghraifft o'r
diwydiant olew a nwy (y tu allan i'r DU)

Yn yr astudiaeth achos hon, ystyriwn gymhwyster wedi'i gynllunio i ddarparu'r wybodaeth a'r sgiliau
galwedigaethol perthnasol sydd eu hangen i symud ymlaen tuag at fod yn rigiwr cymwys yn y
diwydiant olew a nwy. 172 Mae'r cymhwyster hefyd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i
ddysgwyr i'w paratoi i ymgymryd ag ardystiad rigiwr cydnabyddedig. Mae'n addas ar gyfer pobl
16-18 oed sy'n gadael yr ysgol a hefyd dysgwyr 19+ sydd â phrofiad a gallu priodol sydd wedi
cwblhau addysg orfodol i Flwyddyn 11 neu gyfwerth. Mae'r astudiaeth achos hon yn canolbwyntio
ar rigio ond gellir ymestyn y canfyddiadau i bedair galwedigaeth arall o fewn grŵp galwedigaethol y
crefftau adeiladu medrus. Cynigir y cymwysterau hyn dramor ond maent yn seiliedig ar
egwyddorion dylunio o'r DU.

4.3.1.

Cymwyseddau sy'n cael eu hasesu

Mae'r cymhwyster rigio lefel 2 yn cynnwys gwahanol unedau yn seiliedig ar safonau'r diwydiant yn
y wlad gynnal, ei chwricwlwm presennol (os yw ar gael), a Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol y
DU. Roedd y rhain yn fan cychwyn ar gyfer diffinio'r wybodaeth, y sgiliau a’r ymddygiadau sy'n
angenrheidiol ar gyfer y swydd, a drafodwyd wedyn gyda chyflogwyr i nodi a llenwi bylchau. Mae
gan bob uned Ganlyniadau Dysgu sy'n diffinio un neu fwy o'r wybodaeth a'r sgiliau sylfaenol sydd
eu hangen.
Mae'r cymwyseddau sy'n cael eu hasesu yn rhychwantu ystod eang o unedau sy'n cwmpasu:
• Gwybodaeth am y wlad gynnal (14 deilliant dysgu)
• Technoleg gwybodaeth yn y gweithle, rhifedd a chyfathrebu (15 deilliant dysgu)
• Datblygiad personol (chwe deilliant dysgu)
• Deall a chymhwyso prosesau ac arferion iechyd, diogelwch ac amgylcheddol (11 deilliant
dysgu)
• Gwyddoniaeth peirianneg (saith deilliant dysgu)
• Gweithrediad y diwydiant olew a nwy sy'n benodol i'r wlad hon (tri deilliant dysgu)
• Cyflwyniad i weithrediadau rigio a chodi (pum deilliant dysgu)
• Paratoi ar gyfer gweithrediadau codi (dau ddeilliant dysgu)
• Cynnal gweithrediadau codi rigio dan oruchwyliaeth (tri deilliant dysgu)
Mae'r dull asesu cyffredinol wedi'i gynllunio i:
• Orfodi dilysrwydd, trylwyredd, dibynadwyedd a chyfredolrwydd, gan sicrhau bod gan
ddysgwyr y sgiliau a'r wybodaeth sy'n ofynnol gan y sector.
• Sicrhau’r dilysrwydd mwyaf posibl a sicrhau dibynadwyedd drwy ddarparu sawl ffynhonnell o
dystiolaeth asesu
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Nid ydym yn enwi'r cymhwyster penodol gan fod y cyfwelai wedi gofyn am aros yn ddienw.
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• Galluogi penderfyniadau asesu teg a dibynadwy yn seiliedig ar gyflawniadau'r dysgwyr.
Nod y dull asesu cyffredinol yw sicrhau bod yr holl Ganlyniadau Dysgu yn cael eu hasesu o leiaf
unwaith yn ystod y rhaglen ddysgu gyfan.

4.3.2.

Dylunio asesiadau

Mae 13 uned a rhaid pasio pob un i gyflawni'r cymhwyster 173. Mae 900 o oriau dysgu dan
arweiniad ac argymhellir bod y cymhwyster cyfan yn cymryd 1600 awr. Mae gan y cymhwyster
bedwar canlyniad gradd posibl: Rhagoriaeth, Teilyngdod, Llwyddo a, Methu/Heb Lwyddo Eto.
Defnyddir pedwar dull asesu ar draws yr unedau, crynhoir y rhain isod.
Tabl 7: Crynodeb o'r dulliau asesu a ddefnyddir yn y cymhwyster rigio.

Asesu
Asesiadau
gwybodaeth
interim o faes
annibynnol
Asesiadau sgiliau
interim o faes
annibynnol

Portffolio o
dystiolaeth

Asesiad synoptig

4.3.3.

Manylion
Asesiadau MCQ sy'n ymdrin â gwybodaeth a dealltwriaeth.
30 cwestiwn mewn 60 munud o dan amodau arholiad.
Asesiadau gwybodaeth ysgrifenedig ateb byr.
Yn gofyn am arddangos sgiliau ymarferol a ddysgwyd mewn uned. Asesir
y rhain yn ffurfiol a rhaid iddynt fod yn "waith y dysgwr ei hun".
Maent yn cymryd 2-3 awr a gellir eu cwblhau dros nifer o ddyddiau.
• Yn cwmpasu perfformiad perthnasol yn yr unedau galwedigaethol
Technegol arbenigol perthnasol.
• Yn dangos bod dysgwr yn cymhwyso sgiliau a gwybodaeth yn yr
amgylchedd gwaith go iawn.
• Gall tystiolaeth ddod o: arsylwad asesydd, cynnyrch gwaith (asesiad
cynnyrch), tystiolaeth ffotograffig, disgrifiadau myfyriol, trafodaeth
broffesiynol, tystiolaeth tyst, cwestiynau llafar, cwestiynau ysgrifenedig
ac efelychiad.
Elfennau sgiliau Gwybodaeth Adolygol ac elfennau sgiliau ymarferol.
Rhannir yr asesiad yn ddwy gydran; mae'r cyntaf yn cwmpasu gwybodaeth
synoptig wedi'i samplu o unedau’r cymhwyster er mwyn sicrhau bod lefel
ofynnol o wybodaeth yn bodoli i ennill y cymhwyster ac i allu symud
ymlaen i'r lefel nesaf. Mae'r ail yn cwmpasu sgiliau wedi'u samplu o'r rhan
fwyaf o'r unedau galwedigaethol technegol arbenigol a rhai unedau
cyffredin generig. Y diben yw sicrhau bod y dysgwr yn dangos lefel
ddiffiniedig o wybodaeth a sgiliau cyn cael y cymhwyster.

Samplu cynnwys asesu

Cynllunnir asesiadau gwybodaeth adolygol i gwmpasu unedau’r cymhwyster yn eang er mwyn rhoi
hyder am ddealltwriaeth dysgwyr. Caiff yr asesiadau hyn eu sgorio, a bydd y sgôr yn helpu i
bennu gradd gyffredinol ar gyfer y dysgwr. Cynllunnir asesiadau sgiliau adolygol i asesu a oes gan
y dysgwr y sgiliau i ymgymryd â thasgau ymarferol penodol y mae dysgu wedi'u cynnwys ar eu
cyfer. Maent yn defnyddio sampl o'r deilliannau dysgu a gwmpesir yn y rhan fwyaf o unedau ar
draws y cymhwyster. Yn yr un modd, bydd asesiadau sgiliau adolygol yn defnyddio is-set o'r ystod

173
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a'r cyd-destun a nodir ym manyleb yr uned. Mae'r portffolio o dystiolaeth yn sicrhau asesu 100 y
cant o'r ddarpariaeth sgiliau cymwysterau.

4.3.4.

Goblygiadau samplu

Mae dyluniad yr asesiad a'r samplu yn seiliedig ar ofynion y sector, a'r rhain yn cyfateb i hydrinedd
yr asesiadau. Y gynsail gyffredinol yw bod yr holl ganlyniadau dysgu yn cael eu cynnwys yn y
ddarpariaeth cynnwys, ac mae'n ofynnol i ddysgwyr a'r darparwyr hyfforddiant baratoi ar gyfer yr
asesiadau ar gyfer pob un, ond nid asesir pob canlyniad.
Yn draddodiadol, byddai gan asesiadau galwedigaethol yr un patrwm ailadroddus flwyddyn ar ôl
blwyddyn, gan arwain at ddarparwyr hyfforddiant yn addysgu i'r asesiad ac nid y cynnwys 174.
Dibynadwyedd y cymwysterau galwedigaethol newydd hyn yw nad yw'r darparwyr hyfforddiant a'r
dysgwyr yn gallu rhagweld cynnwys yr asesiad pwynt terfyn ac mae siawns wirioneddol y bydd y
dysgwyr yn methu oni bai bod yr holl gynnwys yn cael ei gynnwys. Mae'r cyfrifoldeb yn cael ei roi
ar y partner cyflenwi.

4.3.5.

Rheoli risg i ddysgwyr a'r cyhoedd

Mae’r diwydiant olew a nwy yn cynnwys risg wrth wraidd dylunio ac asesu cymwysterau. Mae'r
risgiau'n cynnwys, er enghraifft:
•
•
•
•
•

Marwolaeth oherwydd tân a ffrwydradau
Risg fasnachol i waith os nad yw'r gweithrediadau'n rhedeg yn ôl y bwriad
Difrod posibl i beiriannau ac offer drud
Difrod amgylcheddol os oes camgymeriad wrth echdynnu
Risg i enw da’r cwmni

O fewn diwydiant lle mae diogelwch yn hanfodol, rhaid ymgorffori rheoli risg drwy gydol y broses o
ddarparu'r hyfforddiant, mae'r asesiad wedi'i wthio rhwng hyfforddiant a gwaith ac mae'r un
risgiau'n berthnasol drwyddi draw.
Mae fframwaith cymeradwyo a sicrhau ansawdd y ganolfan hyfforddi yn allweddol i reoli risg i'r
dysgwyr a'r cyhoedd. Er enghraifft, y systemau a'r prosesau sydd eu hangen i asesiadau gael eu
hardystio'n allanol (proses gymeradwyo untro ar gyfer canolfan hyfforddi), a'r gwiriadau a wneir ar
y darparwr hyfforddiant tra bod rhaglenni'n rhedeg i sicrhau bod y ganolfan hyfforddi yn dilyn y
rheolau.
O fewn y strategaeth asesu mae dwy uned wedi'u pwysoli sydd wedi'u neilltuo'n gyfan gwbl i ddeall
a chymhwyso prosesau ac arferion iechyd a diogelwch ar gyfer rigio yn y sector ac mae'r rhain yn
cael eu paru ag asesiadau sgiliau.
Mae gan yr asesiadau sgiliau ymarferol feini prawf Iechyd a Diogelwch llym. Y rheol gyffredinol yw
bod "rhaid cadw bob amser at arferion gwaith diogel a gofynion deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch
sy'n gysylltiedig â'r diwydiant. Cyfrifoldeb aseswyr yw sicrhau bod yr holl ofynion iechyd a
diogelwch perthnasol ar waith cyn i ddysgwyr ddechrau asesiadau ymarferol. Os bydd dysgwr yn
methu â dilyn arferion a gweithdrefnau iechyd a diogelwch cywir yn ystod yr asesiad, rhaid atal yr

Ymchwiliwyd yn helaeth i'r mater hwn o ran cymwysterau cyffredinol: Ofqual (2020). Predicting predictability
investigating question paper predictability and the factors that influence this through a question prediction exercise. .
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asesiad, a rhoi gwybod i'r dysgwr am y rhesymau pam. Dylid hysbysu'r dysgwr nad yw wedi
cyrraedd safon yr asesiad sydd ei angen. Yn ôl disgresiwn yr asesydd, gall dysgwyr ailsefyll yr
asesiad yn ddiweddarach pan fyddant yn gallu gweithio'n ddiogel. Os rhoddir cyfle i ddysgwr ailwneud tasg o ganlyniad i'r uchod, dim ond gradd LLWYDDO cymhwyster cyffredinol y caiff ei
hennill ar y mwyaf."
Mae risg hefyd yn cael ei gynnwys yn rhan o'r asesiad o ran dim ond rigwyr cymwys yn
alwedigaethol sy’n cael bod yn dyst neu asesu dysgwr.

4.3.6.

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Ymgynghorwyd â chyflogwyr allweddol y diwydiant yn rhan o gynllunio'r cymhwyster a'r asesiad.
O fewn y sector rhennir arfer gorau gan fod unigolion yn tueddu i gael eu hyfforddi ar gyfer arferion
cyffredin diwydiant, nid y cyflogwr.
Fel arfer, dangosir y cwricwlwm a'r sgiliau presennol sy'n cael eu hasesu i’r cyflogwyr a gofynnir
iddynt "a yw hyn yn bodloni eich cylch gwaith?" Os dywedwyd "nac ydy" – gofynnwyd iddynt nodi'r
hyn yr oedd ei angen arnynt ac ychwanegwyd y cynnwys hwn. Mae gan y cyflogwyr lais
gwirioneddol o ran cynnwys a chynllun asesiadau. Ar gyfer diwydiant lle mae diogelwch yn
hanfodol, mae'r sector yn rhoi adborth ar yr hyn sydd wedi'i gynnwys yn yr asesiad pwynt terfyn.
Mewn ystyr ymarferol, nid yw'n bosibl asesu popeth a gwmpaswyd dros dair blynedd. Y ffactor
risg i ymgeiswyr yw nad ydynt yn gallu rhagweld beth fydd yn cael ei samplu yn yr asesiad felly
mae'n rhaid iddynt adolygu'r holl gynnwys.
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4.4.

Astudiaeth achos 3b: Crefftau adeiladu medrus. Enghraifft o
gymhwyster technegol yn y DU

Mae ail ran yr astudiaeth achos hon yn ystyried sut y caiff crefftau adeiladu medrus eu hasesu yng
nghyd-destun cymhwyster technegol yn y DU. Cymhwyster technegol yw hwn a reoleiddir gan
Ofqual. Nid yw'n asesiad o gymhwysedd galwedigaethol ond yn hytrach yn gymhwyster technegol
sydd wedi'i gynllunio i ddarparu llwybr dilyniant clir i brentisiaeth neu gyflogaeth lefel mynediad.
Fe'i dewiswyd i gynnig rhywfaint o fewnwelediad i asesiadau amgen o fewn y sector sydd efallai'n
agosach at y math o gymhwyster y gall Cymwysterau Cymru ei reoleiddio.

4.4.1.

Cymwyseddau sy'n cael eu hasesu

Mae cyfres Cambridge Technical yn cynnwys cyfres o gymwysterau o wahanol feintiau ar lefel 2 a
lefel 3. Maent yn rhan o gyfres fwy o gymwysterau sydd wedi'u cynllunio i gynnig llwybr mwy
technegol i gymwysterau mewn ystod o feysydd cwricwlwm eang na chymwysterau cyffredinol yn
yr un maes.
Rhennir y cymwysterau'n unedau, gyda maint pob uned yn cael ei mynegi o ran oriau dysgu dan
arweiniad (ODDA). Y mwyafrif llethol o'r rhain yw 60 o ODDA, gyda 30 o ODDA a 90 o ODDA
hefyd yn bosibl. Mynegir deilliannau dysgu mewn brawddegau gan ddefnyddio "Bydd y dysgwr..."
fel bonyn, gyda thermau fel "yn deall" neu "yn gallu" yn ferfau gweithredol.. Yna mynegir y
cynnwys o ran "Bydd y dysgwr yn cael ei addysgu..." nad yw, wrth gwrs, yn gwarantu y bydd y
dysgwr yn deall neu'n gallu gwneud hynny.
Yn y gyfres Beirianneg, mae dau gymhwyster lefel dau, y naill yn cymryd 180 o ODDA, a’r llall yn
cymryd 360. Mae cynnwys y cymhwyster 180 awr yn gwbl orfodol, wedi'i rannu'n dair uned, sy'n
cwmpasu elfennau allweddol o fewn y sector. Mae'r cymhwyster 360 awr yn cynnig rhywfaint o
arbenigedd, gyda dwy uned orfodol arall a dewis o dair ddewisol (neu lwybrau).
Mae'r cymwysterau lefel 3 yn llawer mwy cymhleth. Mae pum maint posibl o gymhwyster yn
amrywio o 180 o ODDA (sy'n cyfateb i un UG) drwy 360 (1 Safon Uwch) 540 (1½ Safon Uwch) 720
(2 Safon Uwch) i 1080 (cywerth â 3 Safon Uwch). Y syniad yw darparu cymhwyster a all fod yn
rhan gymharol fach o raglen addysgol gyffredinol, gan roi blas ar ofynion y sector, i raglen amser
llawn i'r rhai sy'n eithaf clir am eu diddordeb.
Mae'r cymhwyster 180 o ODDA yn cynnwys dwy uned orfodol ynghyd â dewis o un o ddwy uned
ddewisol sy'n caniatáu rhyw lefel o arbenigedd, hyd yn oed yno. Yn y fersiwn 360 o ODDA, mae
pob un o'r pedair uned o fewn y cymhwyster 180 o ODDA yn orfodol, gydag ymgeiswyr yn cael
dewis o ddwy (o wyth) uned arall. Yn ddiddorol, nid yw'r unedau hyn yn cynnig unrhyw lefel o
arbenigedd, er bod pob uned yn canolbwyntio ar faes penodol.
Mae'r llwybrau 540 a 720 o ODDA yn cynnig pedwar llwybr gwahanol, yn dibynnu ar y dewis o
unedau dewisol a astudir. Mae pob llwybr yn cynnig cyfuniadau gwahanol o unedau gorfodol a
dewisol (a dewisol llwybr) allan o gyfanswm o 23 sydd ar gael. Yn y model 540 o ODDA, mae
pump o'r unedau yn orfodol ar gyfer pob llwybr gydag ymgeiswyr yn astudio pedair uned ddewisol
arall. Yn y model 12 uned (720 o ODDA), mae gan ddau o'r llwybrau chwe uned orfodol, mae gan
ddau saith. Lle mae llai o unedau gorfodol mae unedau dewisol llwybr, ond ar gyfer y rhai sydd â
mwy o unedau gorfodol, mae'r holl unedau'n ddewisol. Mae'n bosibl i ymgeiswyr gwmpasu dau o'r
llwybrau drwy eu dewis o unedau dewisol a dewisol llwybr, sef cyfanswm o bump neu chwech, yn
dibynnu ar y llwybr.
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Yn ddiddorol, mae'r cymhwyster mwyaf (18 uned, 1080 o ODDA, cyfwerth â 3 Safon Uwch) yn
cynnig yr hyblygrwydd lleiaf mewn sawl ffordd. Dim ond dau lwybr sy'n bosibl, a’r ddau ohonynt â
18 uned orfodol ac yn rhoi dewis o dair (o chwech) uned ddewisol bosibl i ymgeiswyr.
Gallai strwythur cyffredinol y gyfres daflu rhywfaint o oleuni diddorol ar y syniad o samplu. Lle mae
cymhwyster yn gymharol fach, sampl o’r maes cyfan yw'r holl beth yn ei hanfod, ond mae angen
iddo gwmpasu elfennau sylfaenol allweddol o'r maes hwnnw, ac felly ni all gynnig fawr ddim
dewisol wrth roi digon o sylw i'r hanfodion. Wrth i'r maint gynyddu, ystyrir ei bod yn rhesymol
strwythuro'r cynnwys i is-feysydd i bob pwrpas a sicrhau bod pob llwybr yn cynnig digon o sylw i'r
is-faes, neu ddau is-faes, lle mae dau lwybr yn cael eu cynnwys.
Pan fyddwch yn cyrraedd y cymhwyster mwyaf, daw'r angen am ddarpariaeth fwy cyflawn a
gwarantedig yn bwysicach: mae angen i ymgeisydd sydd wedi dilyn cwrs astudio llawn amser i bob
pwrpas mewn sector penodol arddangos ehangder a dyfnder yr wybodaeth, y sgiliau a'r
ymddygiadau perthnasol. Hyd yn oed ar y raddfa hon, cydnabyddir yn y ffordd y mae'r cynnwys
wedi'i strwythuro fod rhyw lefel o samplu yn ddilys.

4.4.2.

Dylunio asesiadau

Dynodwyd pob uned naill ai'n un a asesir yn fewnol neu'n allanol. At hynny, oherwydd y nod yw
gwneud y cymwysterau'n gymwys ar gyfer Tablau Perfformiad, mae papurau a chynlluniau marcio
enghreifftiol ar gyfer yr elfennau a asesir yn allanol ac aseiniadau sampl ar gyfer unedau a asesir
yn fewnol, ynghyd ag enghreifftiau o waith ymgeiswyr. Wrth i'r gyfres arholiadau gael ei chwblhau,
gall darparwyr gael mynediad at bapurau cwestiynau'r unedau a arholwyd, cynlluniau marcio ac
adroddiadau am berfformiad ymgeiswyr. Mae'r unedau a ddynodwyd yn rhai a asesir yn allanol yn
tueddu i ganolbwyntio'n bennaf ar wybodaeth a theori, tra bod y rhai sydd i'w hasesu'n fewnol yn
cwmpasu agweddau mwy amlwg o ymarferol ar y maes. Mae gan bob un o'r rhain oblygiadau
pwysig ar gyfer y dull samplu yn y gyfres.

4.4.3.

Samplu cynnwys asesu

Am amrywiaeth o resymau, mae prawf allanol o wybodaeth bron yn anochel yn golygu samplu.
Hyd yn oed lle mae'r wybodaeth wedi'i rhannu'n ofalus yn elfennau atomyddol, fel arfer mae sawl
eitem y gellir ei hadeiladu i fynd i'r afael â phob elfen. Os na, daw'r asesiad yn gwbl ragweladwy
ac yn brawf cof yn hytrach na phrawf gwybodaeth a dealltwriaeth. 175 Yn fwy cyffredin, mae'r
cynnwys yn tueddu i fod ar lefel braidd yn fwy cyffredinol na'r un mwyaf atomyddol posibl: pynciau
yn hytrach na gweithrediadau.
Fodd bynnag, yn yr unedau a asesir yn fewnol yn bennaf y mae diddordeb yn y dull samplu. Yn
gyntaf, fel yr amlinellwyd eisoes, mae cryn dipyn yn ddewisol yn yr unedau a astudir, sy'n caniatáu
rhywfaint o arbenigedd, ac felly'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau sector a gwmpesir. Nid yw
hyn o reidrwydd yn broblem ond mae'n amlwg bod ganddo oblygiadau i'r math o gasgliadau y gellir
eu tynnu o ganlyniadau. Mewn sawl ffordd, bydd y casgliadau hyn yn fwy tebyg i'r rhai a geir o
gymwysterau cyffredinol na'r rhai a ddisgwylir gan rai galwedigaethol, oherwydd bod dyluniad yr
asesiad yn fwy nodweddiadol o gymhwyster cyffredinol ac am ei fod yn ceisio paratoi ymgeisydd i
symud ymlaen i brentisiaeth lle bydd ei gymhwysedd galwedigaethol yn cael ei asesu'n

Un eithriad efallai yw'r Prawf Theori Gyrru, lle dadleuwyd, pan gafodd ei lansio i ddechrau, y byddai rhywun a oedd
wedi dysgu'r holl eitemau a'u hatebion wedi ymdrin â phopeth angenrheidiol. Ond hyd yn oed yma ceir samplu: Mae pob
prawf yn sampl o gyfanswm nifer yr eitemau, ac nid oes rhaid i ymgeiswyr lwyddo 100 y cant i basio.
175
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ddiweddarach. Mae hyn, wrth gwrs, yn trosglwyddo'r cyfrifoldeb am y casgliadau i ddetholwyr yn
hytrach na dylunwyr ac, yn yr achos gwaethaf, mae detholwyr ar gyfer llwybrau dilyniant yn gorfod
nodi unrhyw unedau y maent am eu gweld yn cael eu cyflawni os nad ydynt yn orfodol.
(Yn berthnasol i hyn, nid yw'n glir o gwbl o'r dogfennau sydd ar gael sut y caiff canlyniadau ar
draws unedau unigol eu cyfuno i greu canlyniadau cyffredinol. Mae'n debyg bod pob uned wedi'i
graddio ar wahân ond ni esbonnir a oes unrhyw gydadferiad ar draws unedau wrth benderfynu ar
ganlyniadau cymwysterau. Mae hyn wrth wraidd y materion yma.)
Yn ogystal, mae natur y gwaith y mae ymgeiswyr yn ei wneud er mwyn cyflawni uned a asesir yn
fewnol yn agored iawn. Mae'r sefydliad yn darparu aseiniadau enghreifftiol ond mae'n gwbl glir y
gall darparwyr ddylunio eu rhai eu hunain neu hyd yn oed addasu'r rhai enghreifftiol i'w gwneud yn
fwy perthnasol i anghenion lleol neu ranbarthol. Wrth gwrs, mae hyblygrwydd o'r fath yn
ddealladwy iawn ac yn debygol o wella'r nifer sy'n manteisio arno, ond unwaith eto mae'n gwneud
y broses o ddod i gasgliadau am un unigolyn o'i gymharu ag un arall (sydd wedi cymryd unedau
gwahanol) yn anodd i gyflogwyr y mae angen iddynt allu asesu pa mor addas yw dysgwr i
alwedigaeth benodol. .

4.4.4.

Goblygiadau samplu

Mae'n amlwg o'r hyn a aeth uchod, fod y dull samplu o fewn y cymwysterau hyn yng nghyfeiriad
hyblygrwydd, o ran cefnogi dewis mewn addysgu a dysgu, yn hytrach na manwl gywirdeb, o ran
dibynadwyedd a chymaroldeb y canlyniadau asesu. Yn bwysig, mae rhywfaint o'r hyblygrwydd
hwn yn debygol o gael ei ddefnyddio gan y darparwr yn hytrach na'r ymgeisydd. Fel y nodwyd
eisoes, gellir cynllunio neu addasu'r aseiniadau i adlewyrchu gofynion lleol a gall yr unedau
dewisol a ddewisir hefyd adlewyrchu anghenion o'r fath neu'r sgiliau/offer sydd ar gael i'r darparwr
yn hytrach na chynnig rhyddid llwyr i'r ymgeisydd ddilyn ei ddiddordebau ei hun yn y sector.
Mae'n bwysig cofio nad yw'r gyfres yn gysylltiedig â swydd ond galwedigaeth; hynny yw, nid yw'n
ymwneud â thrwydded i ymarfer, lle mae angen i'r sicrwydd ynghylch cymhwysedd gwmpasu'r
ystod lawn o gynnwys mewn rhyw ffordd. Yn hytrach, y syniad yw y bydd ymgeiswyr llwyddiannus
wedi cael eu hamlygu i ystod o gynnwys perthnasol a'i ddeall i raddau digonol. Felly, mae'n debyg
bod y cymwysterau'n dweud mwy am botensial na chyraeddiadau penodol.

4.4.5.

Rheoli risg i ddysgwyr a'r cyhoedd

Mae'r gyfres yn mynd i'r afael â risg drwy nifer o ddulliau. O ran y risg i'r cyhoedd, un ystyriaeth
allweddol yw nad trwydded i ymarfer mo’r cymhwyster. Serch hynny, mae'n bwysig bod y
casgliadau mwy cyffredinol am gymhwysedd sy'n deillio o gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn
ddilys. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r cynnwys fod yn ddilys, i offerynnau asesu fod yn
ddibynadwy ac i safonau gael eu cymhwyso i fod yn deg ac yn gyson.
Archwilir dilysu’r cynnwys ymhellach isod. Fodd bynnag, ymdrinnir â'r holl agweddau hyn hefyd
drwy gyfateb y gyfres i ofynion yr Adran Addysg ar gyfer cymwysterau i gyfrif tuag at Dablau
Perfformiad. Mae hyn yn gofyn am gyfarpar helaeth ar unwaith ar gyfer rheoli a sicrhau ansawdd.
Rhaid i sefydliad dyfarnu ddarparu tystiolaeth bod angen y cymhwyster; yn achos cyfres fel hon,
mae hyn yn aml ar ffurf llythyrau i'r perwyl hwnnw gan gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant yn y
sector.
Mae angen system ddibynadwy hefyd ar gyfer datblygu a sicrhau ansawdd offerynnau asesu a
hyfforddiant aseswyr ac ar gyfer gwirio ansawdd canlyniadau ar ffurf monitro aseswyr a
chymedroli/gwirio gwaith a aseswyd gan y ganolfan. Mae angen llawer iawn o gyfarwyddyd hefyd,
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gan gynnwys llawlyfrau ar gyfer cyflenwi’r cynnwys a deunyddiau asesu sampl ar ffurf
cwestiynau/papurau cwestiwn enghreifftiol ac aseiniadau enghreifftiol. Mae'n werth nodi bod
presenoldeb yr holl ddeunyddiau hyn yn y maes cyhoeddus ynddo’i hun yn ffordd o ddilysu: byddai
unrhyw wendidau mewn cynnwys, strwythur neu safon yn cael eu hamlygu'n gyflym o fewn y
sector.
Mae cael cymhwyster wedi'i gynnwys ar y Tablau Perfformiad yn ddatganiad pwysig am ei
ansawdd. Ond mae hefyd yn cynrychioli, ynddo'i hun, ffordd sylweddol o reoli risg i ymgeiswyr sy'n
gwybod bod gwerth anghynhenid i'w cymwysterau. Mewn geiriau eraill, mae casgliadau mawr, os
cyffredinol, yn cael eu dwyn o lwyddiant, beth bynnag fo lefel y samplu.

4.4.6.

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Gydag un cafeat, mae alinio cymhwyster â gofynion cydnabyddiaeth, yn enwedig i'w gynnwys
mewn Tablau Perfformiad, yn creu rhywfaint o gylch rhinweddol o ran ymgysylltu â rhanddeiliaid.
Fel y soniwyd eisoes, mae un o'r gofynion hyn yn ymwneud yn benodol ag ymgysylltu o'r fath.
Mae angen i unrhyw gymhwyster arfaethedig arddangos bod ei angen, ac mae gan hyn ddwy elfen
(yn aml yn cael eu bodloni ar y pryd). Yn gyntaf, mae angen dangos bod bwlch priodol yn y
farchnad. Yn achos cynnig galwedigaethol (neu’n gysylltiedig â swydd) fel yma, mae hyn yn
amlwg yn gofyn am gadarnhad gan y sector fod angen cymhwyster o'r fath. Yn ail, rhaid
cymeradwyo'r cymhwyster gwirioneddol hefyd o ran y fanyleb, yn enwedig cynnwys. Mae cyfres
Cambridge Technical mewn Peirianneg wedi cael cymorth gan amrywiaeth o gyflogwyr gan
gynnwys, Festo, JCB, Jaguar Land Rover, Siemens a Chymdeithas y Peirianwyr
Gweithrediadau. 176
Mae'r cafeat yn ymwneud â gofyn a yw’r rhanddeiliaid yn anhoff o unrhyw un o'r gofynion. Un
enghraifft benodol efallai yw un gofyniad bod 40 y cant o'r cymhwyster drwy asesiad drwy arholiad.
Mae'n bosibl y byddai rhai rhanddeiliaid yn nodi bod datblygu portffolio ac arddangos sgiliau'n
ymarferol yn fwy priodol. 177 Mae'n debyg bod cymeradwyo'r gyfres gan yr ystod o randdeiliaid a
nodwyd yn awgrymu nad yw'r gofyniad 40 y cant yn broblem yn yr achos hwn. 178
Darperir mesur diogelu pellach ar gyfer y cymhwyster gan y ffaith bod Cambridge Assessment yn
gweithredu tîm ymchwil pwrpasol, sy'n ymchwilio i ystod eang o agweddau ar arholiadau ac asesu.
Mae hyn wedi cynnwys gwaith ar y ffordd orau o gynnwys cyflogwyr mewn asesu yn eu sector. 179

OCR (2017). OCR Cambridge Technicals Level 2 and 3 Engineering Summary Brochure 2017-2018.
Mae'n werth nodi nad yw'n ymddangos bod y gyfres dan ystyriaeth yn cydymffurfio'n llwyr â'r gofyniad hwn, gyda
chyfrannau o asesiad drwy arholiad yn amrywio o 100 y cant i 25 y cant, gan ddibynnu ar lefel a maint.
178 Efallai bod y ffordd y mae prentisiaethau wedi'u datblygu, gydag asesiad pwynt terfyn helaeth, a’r cyfan wedi’i gyflawni
gan aseswyr annibynnol, wedi newid y ffordd y caiff asesiadau allanol eu hystyried yn gyffredinol.
179 J. Greatorex ac E. Darlington (2019). Educational Assessment Seminar. An international review of ways of involving
employers in judging learners’ performance in assessments.
S. Vitello, P. Carroll, J. Greatorex, ac Ireland, J. (2016). Employers’ views on assessment design in vocational
qualifications: a preliminary study. Papur a gyflwynwyd yn y Gynhadledd Ewropeaidd ar Ymchwil Addysgol, Dulyn,
Iwerddon, 23 i 26 Awst 2016.
176
177
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4.5.

Astudiaeth achos 4: Proffesiwn gofalu

Nid cymhwyster mo hwn ond cynllun achredu ôl-gymhwyso ar gyfer ymarferwyr a goruchwylwyr o
fewn y proffesiwn 180. Felly, nid trwydded i ymarfer mohono, na cham gofynnol tuag at ddyrchafiad
ychwaith. Yn hytrach, ystyrir ei fod yn fwy o fath datblygedig iawn o ddatblygiad proffesiynol
parhaus (DPP). Serch hynny, mae'r dull samplu o fewn y cynllun yn ei gwneud yn astudiaeth
achos ddefnyddiol iawn yng nghyd-destun y prosiect hwn.

4.5.1.

Cynnwys asesiad

Mae'r cynnwys asesiad yn deillio'n llwyr o'r safonau cyhoeddedig ar gyfer y proffesiwn. Mae'r
safonau'n diffinio deg (ymarferydd) ac wyth (goruchwyliwr) o wahanol feysydd sy'n cwmpasu'r
wybodaeth a'r sgiliau a ddisgwylir. (Mae'n amlwg o'r geiriau gorchymyn fod gwerthoedd ac
ymddygiadau'n cael eu cynnwys hefyd.) Rhennir y meysydd yn 32 (ymarferydd) a 19
(goruchwyliwr) o ffactorau. Mae'r cynnwys ar gyfer goruchwylwyr yn cynnwys hwnnw ar gyfer
ymarferwyr. Yn bwysig, mae'r ffactorau'n baragraffau disgrifiadol byr yn hytrach na phwyntiau
bwled â ffocws tynn; hynny yw, fe'u hystyrir yn gymhleth yn hytrach na rhywbeth ar restr wirio.

4.5.2.

Dylunio asesiadau

P'un ai ar gyfer ymarferwyr neu oruchwylwyr, mae'r asesiad yn cynnwys dwy gydran, er bod yr ail
o'r rhain wedi'u hisrannu'n dair elfen (neu bedair, gellid dadlau).
Prawf gwybodaeth yw'r gydran gyntaf sy'n cynnwys 60 o eitemau i'w hateb mewn awr a hanner.
Mae’r holl eitemau’n rhai ymateb rheoledig, a rhai ohonynt yn gofyn dewis un ateb o bedwar
posibiliad, ac eraill yn gofyn dewis tri o wyth posibl. Yn hytrach na banc o eitemau, mae banc o
ffurflenni i'w defnyddio. Mae pob ffurflen wedi'i chynllunio'n ofalus i roi digon o sylw i'r cynnwys
gwybodaeth a ragnodir yn y safonau ac i fod yn gyfwerth â'r galw. Mae'r profion ar gyfer rôl y
goruchwyliwr yn cynnwys rhai eitemau yn seiliedig ar y cynnwys gwybodaeth ychwanegol o fewn y
safonau ar gyfer y rôl honno, gan adlewyrchu'r ffaith y tybir bod y rôl yn cynnwys holl gynnwys rôl
yr ymarferydd yn ogystal â'r cynnwys ychwanegol sydd ei angen i fod yn oruchwylydd effeithiol.
Mae'n ofynnol i ymgeiswyr basio'r prawf gwybodaeth ar gyfer achrediad.
Asesiad ymarfer yw'r ail gydran. Mae tair elfen i hwn. Dau efelychiad yw’r elfen gyntaf. Cynllunnir
y sefyllfaoedd ar gyfer yr efelychiadau i fod yn realistig ond i alw ar ystod eang o'r safonau sy'n
ofynnol ar gyfer y proffesiwn, yn hytrach na'r sefyllfaoedd mwy penodol mewn OSCE meddygol.
Caniateir deg munud o amser paratoi i ymgeiswyr ar gyfer pob senario ac mae pob senario yn
para tua 15 munud. Mae'r ddwy senario yn cael eu ffilmio.
Yn bwysig, ar ôl y cyntaf o'r efelychiadau, mae ymgeiswyr yn ymgymryd ag elfen nesaf yr asesiad,
sef sgwrs fyfyriol rhwng yr ymgeisydd ac asesydd. Caniateir 15 munud o amser paratoi i
ymgeiswyr cyn y drafodaeth fyfyriol a darperir iddynt yr awgrymiadau a ddefnyddir yn y drafodaeth
(bydd y rhain yn amlwg yn gwahaniaethu rywfaint gan ddibynnu ar natur y senario).
Ar ôl yr ail efelychiad, mae'n ofynnol i ymgeiswyr gynhyrchu asesiad ysgrifenedig sy'n para 30
munud. Nid yw fformat yr aseiniad wedi'i ragnodi ond bwriedir iddo fod yn adroddiad realistig ar y
senario o'r math a ddisgwylid o fewn y proffesiwn. Felly, bydd union natur y fformat yn dibynnu ar
natur y senario a'r cyd-destun proffesiynol.

180

Nid ydym yn enwi'r cymhwyster penodol gan fod y cyfwelai wedi gofyn am aros yn ddienw.
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Mae’r ddwy senario, y drafodaeth fyfyriol a'r asesiad ysgrifenedig yn cael eu sgorio ar wahân cyn
agregu’r sgoriau. Rhaid i ymgeiswyr basio'r asesiad ymarferol yn gyffredinol ar gyfer achrediad.
Nid oes unrhyw rwystrau o fewn y gofyniad hwnnw.

4.5.3.

Samplu cynnwys asesu

Mae samplu yn agwedd arwyddocaol iawn ar y cynllun. Yn yr un modd ag unrhyw asesiad
gwybodaeth sy'n cwmpasu corff rhesymol o wybodaeth, mae nifer posibl yr eitemau yn fawr iawn
ac mae pob un yn ffurfio sampl cymharol fach o'r cyfanswm. Yn amlwg, gwneir pob ymdrech i
sicrhau bod y ddarpariaeth yn eang ac yn gynrychioliadol o fewn pob ffurflen a bod hyn yn cael ei
wella ymhellach ar draws y gwahanol ffurflenni er mwyn lleihau'r gallu i ragweld. Mae'n werth nodi,
yn yr un modd â phob prawf bron, fod samplu'n cael ei fwyhau ymhellach gan y ffaith nad oes
angen llwyddo 100 y cant ar sgoriau torri.
Mae samplu hyd yn oed yn fwy amlwg yn yr asesiad ymarfer. Yn gyntaf, dim ond dau efelychiad
sydd o'r holl sefyllfaoedd posibl y gellid eu defnyddio. Mae pob un wedi'i gynllunio i ddefnyddio
ystod o gynnwys o'r safonau, ac mae'r ddau a ddefnyddir ar gyfer unrhyw gyfres brofi benodol yn
cyflenwi yn hytrach na dyblygu ei gilydd. At hynny, mae dwy elfen arall yr asesiad ymarfer, yn
enwedig y drafodaeth fyfyriol, yn rhoi rhywfaint o gyfle i roi sylw pellach. Serch hynny, cydnabyddir
na all y sylw fod yn gynhwysfawr. Yn hytrach, mae'n debyg y tybir bod gweld gweithiwr
proffesiynol wrth ei waith, er bod hynny ar ffurf ffug, yn caniatáu i gasgliadau dilys gael eu dwyn am
gymhwysedd.
Mae'n rhaid i'r cynllun achredu reoli agwedd arall ar samplu cynnwys. O fewn y proffesiwn, mae
amrywiaeth o wahanol rolau neu gyd-destunau, a phob un â'i agweddau penodol ei hun ar
wybodaeth ac, i raddau llai, sgiliau ac ymddygiadau. I bob pwrpas, mae'r map cynnwys yn
ddiagram Venn o nifer o gylchoedd, gyda chraidd cyffredin yn ei ganol. Er mwyn bod yn hyfedr yn
unrhyw un o'r cyd-destunau, mae angen mwy na'r craidd ac felly mae angen asesu'r cynnwys
ychwanegol. Yr her i'r cynllun, felly, yw samplu cynnwys yn deg heb fynd i'r afael â'r craidd yn
unig. Felly, yn y prawf gwybodaeth, rhaid i bob ffurflen gwmpasu'r cynnwys craidd ond hefyd
samplu'r meysydd gwybodaeth mwy arbenigol yn y fath fodd fel nad oes unrhyw duedd gyffredinol
tuag at neu yn erbyn unrhyw un o'r rolau arbenigol. Mae angen i'r sgôr torri hefyd adlewyrchu y
bydd sampl o'r eitemau y tu allan i'w brofiad unrhyw ymgeisydd penodol.
Mae'r system agregu yn ychwanegu lefel arall o samplu. Fel y nodwyd eisoes, mae'n rhaid i
ymgeiswyr basio'r prawf gwybodaeth a'r prawf ymarferol ar gyfer achrediad, a'r prawf ymarferol yn
cael ei raddio lefel y marc cyfan heb unrhyw rwystrau ar unrhyw un o'r elfennau ar wahân. Mae'n
debygol y bydd rhai effeithiau corongylchu, yn enwedig y bydd perfformiad gwael yn y naill neu'r
llall o'r efelychiadau yn effeithio ar berfformiad yn yr elfen sy'n dibynnu arno, ond nid yw hyn wedi'i
gynnwys yn y system. Mewn gwirionedd, wrth gwrs, mae'r drafodaeth fyfyriol a'r ymarfer
ysgrifenedig hefyd yn rhoi cyfle i'r ymgeisydd wneud iawn am unrhyw wendidau yn eu perfformiad
yn yr efelychiadau.
O fewn cysyniad cyffredinol samplu mae'r ymagwedd at ail-eistedd. Yn achos y cynllun hwn,
caniateir i ymgeiswyr aflwyddiannus ailsefyll y naill gydran neu'r llall ar wahân.

4.5.4.

Goblygiadau samplu

Mae dwy ffordd o ystyried y dull samplu o fewn y cynllun. Gall y cyntaf fod ynghlwm wrth y rôl y
mae'n ei chwarae fel system achredu a DPP, heb unrhyw oblygiadau o ran dyrchafiad neu gyflog
gwell. Gellid tybio bod hyn yn lleihau'r angen am lefelau uchel o hyder yn y canlyniadau, o leiaf o
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ran osgoi negyddion ffug 181. (Yn bwysig, y nod yw bod adroddiadau ar ganlyniadau yn darparu
gwybodaeth ffurfiannol glir a defnyddiol i ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus yn hytrach na
llwyddiant/methiant syml.) Yn y farn hon, felly, mae angen i'r cynllun gyflawni dau amod: yn gyntaf,
bod canlyniadau'n 'ddigon da' – yn enwedig canlyniadau cadarnhaol – o ran allosod o'r sampl o
gynnwys a aseswyd; yn ail, bod digon o wybodaeth yn cael ei chaffael o'r asesiad i roi adborth
defnyddiol yn y fformat a ddewiswyd.
Mae hefyd yn bosibl gweld y dull samplu mewn golau ychydig yn llai gostyngol. Mae unrhyw lefel
o rôl broffesiynol yn gofyn am amrywiaeth o brosesau dadansoddol a synthetig cymhleth, gan
ddewis o sylfaen wybodaeth, cymhwyso'r wybodaeth honno i'r cyd-destun presennol gan gynnwys
dewis y sgiliau sydd fwyaf priodol i'r sefyllfa, yna cymedroli camau gweithredu yng ngoleuni'r
cynnydd canfyddedig. Mae hyn yn arbennig o wir lle mae'r rôl broffesiynol yn cynnwys
rhyngweithio helaeth ag eraill, y mae eu gweithredoedd a'u hymatebion eu hunain yn galw am
werthuso ac addasu amser real. Mewn amgylchiadau o'r fath, mae'n bosibl o leiaf dadlau
dilysrwydd tynnu casgliadau am gymhwysedd proffesiynol o sampl cymharol gyfyngedig o
weithgareddau sy'n gofyn am y meta-sgiliau hyn.
Mae'n debyg y byddai angen ategu hyn, fel gyda'r cynllun asesu yma, drwy wirio bod sylfaen y
wybodaeth yn ddigonol. Mae'n ddefnyddiol, yma, cymharu'r cynllun asesu meddygol a ymarferwyd
yn 5.1 uchod. Os felly, adlewyrchir y sylfaen wybodaeth nid yn unig yn y prawf allanol ond hefyd
drwy'r OSCE sy'n gofyn am ddiagnosis penodol a chywir ar bob achos. Yn y cynllun hwn, mae
gan bob achos o ryngweithio’r potensial i gwmpasu ystod eang iawn o'r wybodaeth, y sgiliau a'r
ymddygiadau a ddymunir.

4.5.5.

Rheoli risg i ddysgwyr a'r cyhoedd

Mae natur y cynllun achredu yn golygu ei fod yn risg isel yn ei hanfod. I'r dysgwr, nid oes llawer
iawn yn y fantol, o ystyried nad oes dim byd penodol yn dibynnu ar lwyddiant. At hynny, cynigir
ymgeiswyr i'w hasesu gan eu rheolwr llinell a chyda'u caniatâd. Yn yr ystyr hwn, ystyrir bod y
cynllun yn gadarnhad o wybodaeth a sgiliau sydd ganddynt eisoes. Fe'i gwneir yn glir nad oes
cwricwlwm ac nad yw'n ofynnol i ymgeiswyr astudio wrth baratoi ar gyfer yr asesiad.
Yn unol â'r ysbryd hwn, mae ymgeiswyr yn cael adborth manwl ar eu perfformiad, gan eu galluogi i
wella eu perfformiad fel gweithiwr proffesiynol yn eu rôl o fewn y sector – p'un a yw wedi llwyddo
yn yr asesiad ai peidio. At hynny, mae'r cyfle i ailsefyll rhannau o'r asesiad lle nad ydynt wedi
llwyddo ymhellach yn lleihau'r risg i ymgeiswyr.
Fel gyda llawer o gymwysterau meddygol, mae'r proffesiwn yma yn un lle gall camfarnau arwain at
ganlyniadau difrifol. Felly, nid yw'n ymarferol defnyddio arsylwi ymarfer gwirioneddol fel
mecanwaith ar gyfer asesu, er gallai hynny ymddangos yn ddull mwy dilys. Mae hyn y tu ôl i
ddewis efelychiadau gan ddefnyddio actorion yn sail i’r asesiad ymarfer. Mae'n werth nodi, yn
ystod cyfres o grwpiau ffocws gyda gweithwyr proffesiynol a ddefnyddiwyd i werthuso'r cynllun, fod
yr efelychiadau wedi'u croesawu, gyda'r sefyllfaoedd yn cael eu hystyried yn realistig a'r actorion
yn argyhoeddi yn eu rolau.

Nid system asesu agoriad gyrfa / trwydded i ymarfer mo’r system asesu hon. Felly, cyfeiriad y noddwr asesu yw lleihau
penderfyniadau negydd ffug (ymgeiswyr gwirioneddol gymwys sy'n cael eu dychwelyd fel rhai sy’n 'methu'). Ystyrir bod
hyn yn wrthwynebus i nodau DPP y cynllun.
181
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4.5.6.

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Mae'r cynllun achredu yma yn codi rhai agweddau diddorol ar ymgysylltu â rhanddeiliaid. Fe'i
cyflwynwyd i broffesiwn lle'r oedd statws eisoes yn dibynnu ar radd a system brawf. Felly, roedd
risg uchel o wrthsafiad gan ymarferwyr a oedd eisoes wedi cymhwyso. Felly, mae sicrhau bod
rhanddeiliaid yn ymrwymo y tu hwnt i ymgysylltu wedi bod yn elfen bwysig yn y datblygiad.
Y cam cyntaf yn hyn oedd datblygu'r safonau eu hunain. Fel sydd i'w ddisgwyl, datblygwyd y
safonau gan y proffesiwn ac ar gyfer y proffesiwn. Fe'u hadolygwyd hefyd ar bob cam.
Mae ffurf y safonau ei hun ynddi’i hun yn fwy tebygol o sicrhau ymrwymiad. Mae'r deg prif faes eu
hunain yn annadleuol, ac nid yw'r isadrannau ar ffurf bwledi atomyddol ond paragraffau byrion sy’n
awgrymu amrywiaeth o ffyrdd y bydd y rhinweddau'n cael eu harddangos. Mae hyn, yn ei dro, yn
annog asesiad mwy cyfannol nag atomyddol. Yn bwysig, bydd hyn yn hyrwyddo samplu yn
hytrach na'r dull ticio blychau, sef y perygl posibl wrth geisio cyflawnrwydd 182.
O fewn y cynllun ei hun, cynlluniwyd cyfres sylweddol o weithgareddau i sicrhau bod rhanddeiliaid
yn ymgysylltu. Yn gyntaf, mae'r holl eitemau wedi'u hysgrifennu (a'u senarios wedi'u cynllunio) gan
weithwyr proffesiynol, gyda mewnbwn gan arbenigwyr asesu. Yna caiff drafftiau o'r eitemau eu
hadolygu, eu diwygio a'u golygu gan grŵp cynghori ar gynnwys er mwyn sicrhau dilysrwydd. Yn
ogystal, roedd y pynciau y strwythurwyd y cynnwys iddynt ar gyfer yr asesiad gwybodaeth yn
destun arolwg o fewn y proffesiwn. Mae dau wiriad pellach ar yr asesiad: gwiriad gyda
rhanddeiliaid a gwiriad gyda grŵp cynghori arbenigol. Rhyngddynt, mae'r gwiriadau hyn yn
darparu adolygiad o'r cynllun cyfan o'r brig i lawr ac o'r gwaelod i fyny, gan sicrhau tegwch a
manylrwydd. Yn olaf, roedd y prosesau pennu safonau ar gyfer yr asesiad gwybodaeth a'r asesiad
ymarfer yn gwneud defnydd helaeth o fewnbwn proffesiynol.
Mae cryn dipyn o weithgarwch pellach wedi'i gynllunio i sicrhau bod rhanddeiliaid yn ymgysylltu.
Yn gyntaf, fel y soniwyd eisoes, roedd cyfres o grwpiau ffocws ar draws ardaloedd lle'r oedd y
cynllun yn cael ei dreialu. Roedd y rhain wedi'u strwythuro i adolygu'r asesiadau ac i ystyried
diwygiadau posibl i'r ffordd y cafodd yr asesiadau eu strwythuro. Yn ail, mae cylchlythyrau
rheolaidd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r proffesiwn am y cynllun.
Mae un agwedd arall ar y cynllun a allai wella ymgysylltiad rhanddeiliaid – neu o leiaf gadw ffocws
arno. Yn y bôn, mae dwy adran o'r llywodraeth sydd â rhan ynddo ac mae’r ddwy’n gofalu cario'r
llall gyda hi ar gyfer pob agwedd ac am unrhyw newid.

Un feirniadaeth am SGC ac NVQs o'u defnydd cynharaf (cf. Alison Wolf) oedd bod lleihau cymwyseddau i ficro
ddatganiadau wedi'u datgysylltu yn ostyngol. Yn y proffesiwn hwn, mynegir y safonau'n gymharol gyffredinol / cyfannol,
yn hytrach na chael eu rhannu'n atomau cyfansoddol. Teimlir bod y natur gyfannol hon ymhlith rhinweddau’r asesu. Gellid
ei hystyried yn gydadferiad, neu'n alw cynhenid / sgiliau uwch, ac ati.
182
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Trefnir y crynodeb hwn fel a ganlyn. Yn gyntaf, rydym yn dadansoddi'r astudiaethau achos, gan
nodi sut y maent yn mynd i'r afael â'r materion a awgrymir gan y trywyddau ymholi. O ran pob
trywydd, rydym yn nodi themâu sy'n gyffredin ar draws yr astudiaethau achos. Yna, yn rhan olaf y
papur, awn yn ôl at yr adolygiad llenyddiaeth cychwynnol, a cheisiwn weld beth yw goblygiadau'r
astudiaethau achos a'r trywyddau ymholi ar gyfer y ddealltwriaeth gysyniadol eang o asesu pob
deilliant dysgu.

5.1.

Llwybrau ymholi

5.1.1.

Cymwyseddau sy'n cael eu hasesu

Mae'r systemau asesu a chymwysterau a astudiwyd yn rhannu eu cynnwys yn wybodaeth, sgiliau,
ymddygiadau ac, yn achlysurol, gwerthoedd. Mae'r strwythur hwnnw'n berthnasol yn weddol
gyson ar draws yr astudiaethau achos yma, er bod y cynnwys yn cael ei gyflwyno mewn sawl
ffordd wahanol. Hyd yn oed lle nad yw'n rhan o'r strwythur penodol, fel gyda'r cynllun achredu neu
Cambridge Technicals Engineering, mae'n hawdd cymhwyso'r derminoleg. Mynegir y cynnwys yn
gyson o ran yr hyn y dylai ymgeiswyr ei wybod (neu y byddant yn ei wybod), gallu ei wneud neu ei
gyflawni mewn ffyrdd sy'n gweddu i agweddau cyhoeddus y rolau.
Fodd bynnag, o dan y cysyniadau lefel uchel mae nifer o wahanol ffyrdd o fynegi syniad
cymhwysedd mewn sector. I raddau helaeth, mae'r rhain yn adlewyrchu natur y sector a/neu
ddiben y cymhwyster.
Mae strwythur ffractal bron yn perthyn i gymwysterau meddygol sy'n cynnig trwydded i ymarfer
mewn cyd-destunau lle mae bywyd yn y fantol, gyda'r cysyniadau uwch wedi'u rhannu'n ffactorau,
sydd wedi'u rhannu ymhellach yn ddatganiadau sy'n cynnig cryn fanylder am yr ystod lawn o'r hyn
sydd mewn gwirionedd yn ficro-ganlyniadau dysgu. Yn yr un modd, yn y cymhwyster rigio, lle gall
methiannau cymhwysedd arwain at ganlyniadau uniongyrchol a trychinebus, mae cryn fanylder.
Gall methiannau yn y sector gyda'r cynllun achredu fod yr un mor ddifrifol ond maent yn tueddu i
ddatblygu’n arafach. Yma, mynegir y cynnwys mewn cyfres o ddatganiadau amlweddog, sy'n
llawer llai agored i benderfyniadau bodloni/heb fodloni, gan adlewyrchu natur gymhleth y
penderfyniadau sy'n gysylltiedig â'r proffesiwn. Yn bwysig iawn, cyflwynir y cynllun fel DPP ôlgymhwyso yn hytrach na thrwydded i ymarfer ac felly mae'n debyg i'r broses o ddiweddaru
blynyddol a welir yn y proffesiwn meddygol. Yn y cymhwyster peirianneg, nad yw'n cael ei
gyflwyno fel cam uniongyrchol i rôl alwedigaethol, er bod datganiadau clir am y mathau o
wybodaeth a sgiliau y bydd ymgeiswyr yn eu dysgu o bob uned, mae’n amlwg bod y cynnwys yn
cael ei fynegi mewn termau llawer llacach, gan bwysleisio y gall yr hyn a addysgir adlewyrchu'r
cyd-destun lleol.
Adlewyrchir yr amrywiadau hyn mewn gwahanol agweddau ar y dull asesu ym mhob cymhwyster.
Yn gyffredinol, po fwyaf sydd yn y fantol (i’r ymgeisydd a/neu gymdeithas), mwyaf trylwyr yw'r
asesiad. I ddechrau, mae asesiadau cymhwyso'r meddyg yn cael eu rhagflaenu gan asesiadau
rheolaidd dros y broses gymhwyso hir, gydag angen i ymgeiswyr ar gyfer cymhwyster fod wedi
llwyddo ym mhob un o nifer o gamau canolradd, gan gynnwys yr hyn sydd i bob pwrpas yn asesiad
parhaus. Mae'r cynlluniau asesu meddygol eraill yr un mor heriol. Mae asesu yn y cymhwyster
Peirianneg lefel 2 hefyd yn drylwyr iawn gyda phob uned yn cael ei hasesu, weithiau drwy
amrywiaeth o ddulliau, ac yna gwybodaeth synoptig a sgiliau ymarferol yn cael eu hasesu. Mae'n
debyg mai diben y nodwedd olaf yw gwarchod rhag y risg 'dysgu ac anghofio' a drafodir uchod.
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Hyd yn oed yn y cynllun asesu DPP lle mae llai yn y fantol, cynigir bod yr ymgeisydd yn barod i'w
asesu gan ei reolwr llinell, sy'n golygu bod disgwyl i reolwyr yn y proffesiwn allweddol hwn fonitro
staff yn agos a bod methiant – a allai fod yn niweidiol i gymhelliant – yn llai tebygol. Mae hyn yn
ddigon tebyg i'r broses borth mewn prentisiaethau, lle mae'n ofynnol i rywun sy'n goruchwylio'r
prentis gytuno ei fod yn barod i gael asesiad pwynt terfyn.
Dim ond yng nghyfres Cambridge Technical, nad yw wedi’i chysylltu'n uniongyrchol â
galwedigaeth, y mae mwy o ryddid o ran y cynllun asesu. Asesir pob uned drwy ddull priodol ond
mae natur yr asesiad yn yr unedau a asesir yn fewnol yn llawer llai penodol.

5.1.2.

A ystyrir bod unrhyw un o'r deilliannau dysgu yn fwy pwysig/allweddol ar
gyfer asesu?

Yn ddiddorol, mewn asesiad meddygol, proffesiynau lle mae'n rhaid bod llawer iawn o bwysau ar
gyfer cwestiynau dargyfeiriol, a phob arbenigedd yn nodi'r risgiau os yw meddyg/nyrs yn wan yn y
maes hwnnw, mae'r temtasiwn yn cael ei wrthsefyll i raddau helaeth. 183 Mewn gwirionedd, ychydig
iawn sydd o ran hyd yn oed adrannau dargyfeiriol yn yr astudiaethau achos. Mae dau faes – y
gellir dadlau eu bod yn gyfystyr â'r un peth – fel petaent yn achosion lle ystyrir bod llwyddiant yn
erbyn gofynion penodol yn hanfodol o fewn yr asesiad, hynny yw, nid rhagofynion. Mae'r cyntaf
mewn iechyd a diogelwch yng nghymhwyster y rigwyr. 184 Sylwch fod gofyn i'r asesydd roi'r gorau i'r
asesiad os bydd ymgeisydd yn methu â dilyn arferion iechyd a diogelwch gofynnol, ond hefyd nad
yw’r ymgeisydd wedyn yn gallu sicrhau canlyniad mwy na llwyddiant.
Mae cymhwyster ar gyfer nyrsys yn cynnwys proses debyg: baneri coch. Gellir atal unrhyw orsaf
yn OSCE os ystyrir bod yr ymgeisydd yn arddangos arfer anniogel, ac mae hyn drwy ddiffiniad yn
arwain at fethiant cyffredinol gan fod angen llwyddo ym mhob un o'r 10 gorsaf.
Mae cymhwyster y nyrsys hefyd yn arddangos yr adran ddargyfeiriol arall: y rhwystr sy'n gofyn am
100 y cant yn yr elfen rhifedd. Fodd bynnag, o ystyried y rôl benodol sydd gan nyrsys wrth gyfrifo
a gwirio dosau, gellir gweld mai mater iechyd a diogelwch yw hwn hefyd i bob pwrpas hefyd. Felly,
yn yr un modd ag y mae unrhyw ddiffyg mewn gweithdrefnau iechyd a diogelwch yn y cymhwyster
rigio neu’r OSCE nyrsys yn arwain at gosb ddidrugaredd, felly hefyd ni all rhifedd nyrsys yn y
meysydd angenrheidiol fod yn ddiffygiol o gwbl mewn unrhyw ffordd, ac mae gofyniad y prawf yn
adlewyrchu hynny. 185
Cymhwysir syniad cwestiynau dargyfeiriol ychydig yn ehangach: defnyddio rhwystrau. Yma hefyd,
yn yr un ddau gymhwyster y mae syniad o'r fath yn berthnasol, mewn ffyrdd ychydig yn wahanol.
Mewn llawer o ffyrdd, mae'r cymhwyster rigiwr yn groesiad rhwng NVQ nodweddiadol a
phrentisiaeth. O ran rhwystrau, fel gydag NVQ, asesir pob deilliant dysgu (allan o 66) ar ryw adeg
yn y broses ac mae'n rhaid llwyddo ym mhob uned. (Mae hyn yn ychwanegol at ddarparu

Mae nodwedd gyffredin pan fydd cwricwla’n cael eu cynllunio lle mae pawb dan sylw’n cytuno bod pethau'n cael eu
gorlwytho, ond hefyd yn pwyso am ychwanegu rhyw bwnc neu sgil ychwanegol.
184 Mae hyn yn nodwedd eithaf cyffredin, ac nid yw'n syndod o gwbl, mewn cynlluniau asesu o fewn prentisiaethau. Yn
ogystal â gwneud yr iechyd a diogelwch yn adran ddargyfeiriol, mae'n ofynnol i aseswyr gamu i mewn a rhoi'r gorau i'r
asesiad mewn asesiad ymarferol lle nad yw gweithdrefnau iechyd a diogelwch wedi’u dilyn.
185 Efallai ei bod yn syndod nad oes gofyniad absoliwt o'r fath mewn cymwysterau i ddod yn feddyg. Fodd bynnag, mae'n
ymddangos yn debygol bod y gallu i wneud diagnosis cywir wedi’i gynnwys mor gryf yn strwythur yr OSCE nes y byddai
gwendid sylweddol yn y maes yn arwain at fethu'r gydran. Beth bynnag, mae hefyd yn faes a fydd yn ymddangos yn gryf
yn ystod unrhyw asesiad yn y cwrs. Yn ddiddorol, taflir goleuni ar hyn o’r ochr, oherwydd mae’r Papur Dyfarnu Sefyllfa
(SJP) a ddefnyddir gan y Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys yn cydnabod posibilrwydd gwobrwyo am ymatebion isoptimaidd, ond buddiol serch hynny, i sefyllfaoedd.
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tystiolaeth portffolio a'r asesiadau synoptig, sy'n gwneud asesiad trwyadl iawn: mae'n gymhwyster
lefel 2.) Yn yr un modd, disgwylir i'r nyrsys lwyddo ym mhob un o 10 elfen OSCE eu hasesiad, sy'n
llawer mwy heriol na'r 10 allan o 16 sy'n ofynnol gan feddygon. 186
Mae cymhwyster Peirianneg Cambridge Technical yn cynnig ffordd ddiddorol o archwilio syniad
cynnwys gorfodol. Yn gyntaf, mae presenoldeb unedau gorfodol yn awgrymu bod rhywfaint o
gynnwys yn wir sy'n bwysicach na'r gweddill. At hynny, mae dwy o'r unedau lefel tri yn orfodol
beth bynnag fo maint y cymhwyster sy'n cael ei ddilyn, gan awgrymu bod lleiafswm anostwng o
gynnwys y mae'n rhaid ei astudio. Fodd bynnag, y ddwy uned hyn yw Mathemateg ar gyfer
Peirianneg a Gwyddoniaeth ar gyfer Peirianneg, a'r ddau ohonynt yn cael eu hasesu'n allanol,
gyda'r cyfan a awgrymir gan hynny o ran samplu cynnwys a sgoriau torri yn cwtogi ymhellach ar y
casgliadau y gellir eu dwyn.

5.1.3.

Beth yw'r dull samplu o fewn y cymwysterau?

Mae'n bosibl awgrymu mai un dimensiwn sy'n helpu i ddeall y dull samplu o fewn cymhwyster yw
lefel y cymhwyster. Felly, er bod manyleb y cynnwys ar gyfer meddygon yn atomyddol iawn ar
lefel y 156 o is-gydrannau, efallai mai'r ffordd orau o ystyried y rhain yw ffyrdd o bennu'r ystod lawn
o'r hyn y gellir ei asesu o fewn manyleb uwch y cynnwys o ran deilliannau dysgu mwy cymhleth
sy'n cwmpasu gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd ac ymddygiadau proffesiynol. Byddai'n
anymarferol iawn mynnu asesiad digonol o bob un o'r 156 elfen a bod pob un wedi'i basio heb
gynnydd mawr yn y baich asesu (mae'n broses anodd iawn fel y mae, hyd yn oed wrth ganiatáu ar
gyfer asesiad rhaglennol) gyda gwir risg o ostwng galw pob rhwystr. Mae'r angen i gydbwyso
trylwyredd a chynnal y gweithlu eisoes wedi'i nodi.
Yn yr un modd, mae'r cynllun achredu – yn rhannol siŵr o fod hefyd am ei fod wedi'i gynllunio fel
DPP – yn disgrifio'r cynnwys yn gymharol gyffredinol, yn hytrach na cheisio ei ddiffinio'n dynn. Yn
y ddau achos hyn, mae angen dyfarniadau cymhleth ar y proffesiynau, a gall fod angen iddynt
gyfosod elfennau o'r holl wybodaeth, sgiliau ac ymddygiadau. Mae'r rhain yn aml yn ddeinamig;
gellid dadlau bod y gallu i weithredu ar y lefel hon yr un mor bwysig â darnau penodol o
wybodaeth. Mae'n amlwg bod y ddau yn gallu bod yn enbydus o ran bywyd i’r rhai sy'n gwneud
penderfyniadau, ac mae'r ddau yn disgwyl proffesiynoldeb wrth wneud penderfyniadau o'r fath.
Sylwer bod un o'r graddfeydd mesur a ddefnyddir ar gyfer meddygon yn ymwneud â lefel yr
ymreolaeth dan sylw: efelychu yn unig, goruchwyliaeth wirioneddol ond uniongyrchol, real gyda
goruchwyliaeth anuniongyrchol.
Mae'r cymwysterau eraill sy'n arwain at drwydded i ymarfer, y cymhwyster nyrsio a rigwyr, er eu
bod hefyd yn gofyn am broffesiynoldeb, yn cyflwyno sefyllfaoedd enbydus uniongyrchol gyda llai o
ymreolaeth: yma, mae'n ddealladwy bod y gofynion i osgoi risg yn fwy penodol yn yr asesiad. Yn
syml, po fwyaf yr ymreolaeth sydd ar waith, po fwyaf lefel y cydadferiad yn y cymhwyster.
Yr eithriad i hyn yw'r cymhwyster nad yw’n cyfateb yn uniongyrchol o gwbl i ymarfer
galwedigaethol: cymwysterau Cambridge Technical. Yma, er bod unedau gorfodol, mae
presenoldeb natur ddewisol – weithiau i raddau helaeth – yn y dewis o unedau a astudir a'r rhyddid
a ganiateir wrth ddylunio'r asesiad o unedau mewnol i gyd yn golygu bod y casgliadau sydd i'w
gwneud ar sail llwyddo yn llai cadarn. Yn amlwg, mae'r cymhwyster mwyaf, a allai fod yn llwybr i

Heb wybodaeth fanylach a dadansoddiad gofalus, nid yw'n bosibl ei fesur, ond mae bron yn sicr y bydd y sgoriau torri
amrywiol yn yr holl gymwysterau a ystyriwyd yn awgrymu rheolau tebyg i'r un ar gyfer OSCE meddygon: hynny yw, bydd
terfyn ar y cydadferiad ar draws elfennau, hyd yn oed lle y caniateir hynny.
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alwedigaeth yn hytrach na chymhwyster pellach yn y sector, yn caniatáu dewis (cymharol) brin o
unedau a byddai'n bosibl casglu diddordeb sylweddol yn y sector a lefel gyffredinol gref o
wybodaeth a sgiliau ynddo.
Mae samplu'n gweithio mewn ffyrdd eraill yn ogystal â lefel y cydadferiad ar draws gwahanol
elfennau'r asesiad. Yn gyntaf, fel y nodwyd eisoes, mae bron unrhyw fath o brawf gwybodaeth
allanol yn cynnwys proses samplu. Mae hyn yn gweithio ar ddwy lefel. Ni waeth pa mor dynn y
mae’r prawf wedi’i nodi, mae rhyw lefel o amrywiad posibl yn tueddu i fod o ran bodloni'r ystod
lawn o wybodaeth a bennir; ac fel arfer mae nifer o eitemau posibl, a llawer yn aml, y gellir eu creu
i fynd i'r afael ag unrhyw ddarn penodol o wybodaeth. (Sylwer, pe na bai'r ddau ffactor hyn ar
waith, y byddai'r asesiad, yn ôl pob tebyg, yn rhy ragweladwy, gan leihau ei effeithiolrwydd.)
Mae samplu o'r fath yn cyflwyno ffactor pwysig pellach: gall eitemau amrywio'n sylweddol o ran
rhwyddineb. 187 Felly, daw dewis gwirioneddol eitemau yn holl bwysig, nid yn unig o ran bodloni
manyleb y prawf ond i sicrhau bod y galw'n parhau'n deg. Gellir cyflawni hyn drwy ddethol eitemau
neu drwy addasu'r sgôr torri (oni bai ei fod wedi'i osod ar 100 y cant), ond pa un bynnag a
ddewisir, effeithir ar y casgliadau y gellir eu tynnu o'r prawf.
Yn wir, gellir cymhwyso llawer o'r un dadleuon i asesiad mewnol. Er enghraifft, hyd yn oed pan fo
asesiadau ymarferol – boed yn OSCE neu’n ddarnau penodol o waith peirianyddol – wedi'u nodi'n
eithaf caeth, mae bron yn amhosibl sicrhau eu bod yn cyfateb yn union. 188 Mae defnyddio 16 o
orsafoedd yn arholiad y meddyg, gan lwyddo mewn 10 o leiaf ogystal â sgôr torri cyfanredol, yn
golygu ei bod yn debygol bod darlun gweddol dda yn ymddangos o hyfedredd yr ymgeisydd mewn
sefyllfaoedd realistig, er eu bod wedi'u hefelychu. Gellid dadlau'r un peth yn sicr am y 10 gorsaf
sydd â gofyniad llwyddo 100 y cant yng nghymhwyster y nyrsys 189.
Mae cymhwyster y rigwyr yr un mor heriol yn hyn o beth o ran ei gwneud yn ofynnol llwyddo ym
mhob uned, gan orfod llwyddo yn yr asesiad ymarferol ar gyfer pob uned lle mae'n berthnasol, yn
ogystal â llwyddo yn yr asesiadau ymarferol yn yr asesiad synoptig. Mae'n amlwg hefyd y bydd y
portffolio yn cynnwys tystiolaeth am sgiliau ymarferol yr ymgeisydd.
Mae'n ddiddorol mai’r ddau gymhwyster sydd leiaf hyblyg o ran samplu yw’r mwyaf amlwg am
effeithiau buddiol samplu i'r graddau y mae'n digwydd. I'r rigwyr, mae’r ffaith bod amrywiaeth o
weithgareddau posibl y gellir eu defnyddio i asesu gwybodaeth a sgiliau ymgeiswyr yn gwella
trylwyredd y cymhwyster gan fod hynny’n lliniaru rhagweladwyedd ac addysgu posibl i'r prawf. Yn
yr un modd, i'r nyrsys, er mai dim ond sampl o'r sefyllfaoedd sy'n cael eu profi drwy OSCE, amlygir
bod y risgiau'n uchel a bod ymgeiswyr yn cwmpasu'r holl ystod wrth baratoi. Yn fyr, ystyrir bod
lefel o samplu yn ffordd o atal hapchwarae'r asesiad.

Er enghraifft, ystyriwch y deilliant dysgu canlynol: gall dynnu un rhif dau ddigid oddi wrth un arall, gan roi canlyniad
cadarnhaol. Nawr ystyriwch y rhain i eitem: 24-12 a 75-39. Yn amlwg, mae un o'r rhain yn llawer mwy heriol na'r llall, yn
enwedig i ddysgwr y byddai'r deilliant dysgu yn heriol iddo. Ystyriwch hefyd faint y gellid amrywio'r rhwyddineb pe caniateid
canlyniadau negyddol. Sylwer bod gwneud y gwerthoedd rhwyddineb yn fwy unffurf (gall dynnu un rhif dau ddigid oddi
wrth un arall heb fod angen unrhyw gario neu gyda chario’n ofynnol: byddai angen y ddau) yn dangos pa mor gyflym y
byddai'r cwricwlwm yn mynd yn rhy fanwl a’i asesu’n dod yn feichus.
188 Sylwer bod hyn heb ystyried amrywiad o fewn yr ymgeisydd, lle gall cyfuniad penodol o dasgau fod yn addas i gryfderau
penodol ymgeisydd neu'r gwrthwyneb.
189 Er bod y gofyniad i lwyddo yn y deg i gyd yn anodd; gallai ymgeisydd fethu un dasg galed benodol, gwneud yn wael
mewn rhai yn unig, ar hap, rheswm.
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Wrth gwrs, ni fydd hyn ond yn wir cyn belled nad yw'r samplu ynddo'i hun yn rhagweladwy. Rhaid
profi pob agwedd dros gyfnod (gweddol fyr) ac yn benodol ni ddylid temtio i osgoi elfennau sy'n
anoddach eu hasesu neu mae ymgeiswyr yn eu cael yn anodd.
Mae'r holl enghreifftiau hyn, sydd ynghylch trwydded i ymarfer, yn cynnwys casglu tystiolaeth
helaeth am sgiliau ymarferol, gan ddilysu cyn belled ag y bo modd gasgliadau am gaffael sgiliau.
Yn ddiddorol, yn y cynllun achredu sy'n cynnig mwy o ran asesu ffurfiannol, mae samplu'r sgiliau
proffesiynol yn fwy cyfyngedig. Wrth gwrs, mae'r efelychiadau yn asesiad ymarferol y proffesiwn
gofalu yn fwy helaeth na'r rhai yn yr OSCE meddygol ac mae pob un yn mynnu myfyrio ymhellach
ar y sefyllfa a sut yr ymdriniwyd â hi, boed hynny yn y cyfweliad myfyriol neu'r adroddiad. Fel
ffordd o ddarparu adborth ffurfiannol, mae'n debyg bod hyn yn ddigonol. Fel erioed, mae'r
gwerthusiad o gynllun asesu yn dibynnu'n sylweddol ar ei ddiben a nodwyd.
Yn wir, mae defnyddiau asesiad yn cael effaith sylweddol ar y dull samplu yn yr holl gymwysterau
a adolygwyd. Mae cymhwyster y rigiwr yn gweithredu fel trwydded i ymarfer ac mae'n hanfodol
bod gan ddefnyddwyr – yma, y rhai sy'n cyflogi ymgeiswyr llwyddiannus – hyder ynddo. Mae'n
anochel bod lefel o samplu: yn y profion ysgrifenedig a'r set benodol o brofion ymarferol a
ddefnyddir i ddangos y sgiliau angenrheidiol. Fodd bynnag, mae'n amlwg nad oes llawer yn cael ei
adael i ffawd drwy samplu. Rhaid mynd i'r afael â phob deilliant dysgu; llwyddo ym mhob uned,
gan gyfuno gwybodaeth a phrofion ymarferol; mae'n ofynnol cael tystiolaeth portffolio o
gymhwysedd; a phrofir gwybodaeth a sgiliau ymarferol yn yr asesiad synoptig. Ac mae'r gofyniad
dargyfeiriol lle mae unrhyw ddiffyg mewn arferion iechyd a diogelwch yn arwain at fethiant ar
unwaith a chapio unrhyw radd derfynol.
Mae cymhwyster y nyrs hefyd yn cynrychioli trwydded i ymarfer ac yma hefyd mae'r gofynion yn
uchel. Mae'r prawf rhifedd dargyfeiriol; rhaid llwyddo ym mhob un o'r 10 gorsaf OSCE; a rhaid cael
asesiad gwybodaeth trylwyr. Wrth gwrs, mae samplu yn bresennol yma hefyd. Ni all y dewis
penodol o orsafoedd ar gyfer yr OSCE, ni waeth pa mor ofalus y’u dewiswyd, ond fod yn sampl o'r
sefyllfaoedd posibl y gellid eu defnyddio, ac fel erioed mae unrhyw brawf gwybodaeth yn cynnwys
samplu. Fodd bynnag, yr hyn sy’n drawiadol yma yw'r pwynt a wnaed yn yr astudiaeth achos sef
"Nid yw'r ymgeiswyr yn ymwybodol o'r cyfuniad o orsafoedd a fydd yn ffurfio eu hasesiad ac mae
cymaint yn y fantol yn yr asesiad i'r ymgeisydd (mae eu cyflogaeth yn dibynnu arno ac mae
costau'r profion hefyd yn gymharol uchel pan ystyriwch y cyfraddau cyfnewid) nes ei fod yn paratoi
ar gyfer pob un ohonynt. "
Y cwestiwn sy'n codi wedyn yw beth am arholiadau i fod yn feddyg. Mae angen sicrhau ymarfer
diogel yma yn fwy nag unrhyw achos arall, siŵr iawn. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa ychydig yn fwy
cymhleth i feddygon. Yn gyntaf, nid oes un gyfres o asesiadau yn cynrychioli trwydded lawn i
ymarfer, ond gwerthusiad mwy trylwyr o barodrwydd i symud ymlaen i'r cam nesaf, gan arwain at
brentisiaeth lefel uchel fel meddyg iau mewn ysbyty. At hynny, mae meddygon dan hyfforddiant yn
destun lefel uchel o oruchwyliaeth yn ystod eu cwrs. Yn olaf, er bod rhai achosion o
gamddiagnosis neu fethiannau yn ymarferol yn gallu bod yn angheuol, mae llawer o rai eraill yn
fater o driniaeth effeithiol yn hytrach na'r driniaeth orau ac mae llawer mor gymhleth nes mai’r
diagnosis gorau yw "mae angen i ni gael gwybod mwy". Fodd bynnag, o safbwynt y cyhoedd, mae
ychydig o amheuaeth yn parhau a grybwyllwyd yn achos peilotiaid awyrennau a grybwyllwyd yn yr
adran adolygu llenyddiaeth: yn ddelfrydol, byddem yn dymuno bod y rhai y rhoddir y prosesau
bywyd a marwolaeth mawr hyn yn eu gofal y tu hwnt i gamgymeriad.
Mae'r holl asesiadau hyn yn rhannu'r ffaith bod y casgliadau y bydd defnyddwyr yn eu gwneud
amdanynt yn ymwneud ag addasrwydd i ymarfer ac felly mae'r cyfrifoldeb ar yr asesiadau eu
hunain i roi cryn hyder yn y casgliadau hynny. Mae'r ddau asesiad arall a gwmpaswyd yn rhoi
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hygrededd i'r dimensiwn hwn. Nid yw'r cynllun achredu yn drwydded i ymarfer ond yn ffordd o
werthuso cynnydd o fewn y proffesiwn a bydd y rhai sy'n methu yn parhau i ymarfer. Felly, i'r rhai
sy'n methu, dylai’r cynllun ddarparu gwybodaeth glir am anghenion hyfforddi posibl a hyd yn oed i'r
rhai sy'n llwyddo, bwriedir iddo roi adborth defnyddiol am gryfderau a/neu wendidau posibl. 190 Mae
cryn dipyn o samplu, yn rhannol er mwyn rheoli'r baich asesu yn yr hyn sydd wedi'r cyfan yn
gynllun gwirfoddol. Ond mae hefyd yn rhannol ddilys gan fod y canlyniadau'n darparu
dangosyddion yn fwy na'r gofynion.
Mae'r gofynion cymharol hyblyg ar gyfer llwyddiant yn cyd-fynd â'r patrwm hwn. Ar wahân i'r prawf
gwybodaeth, sydd â sgôr torri eithaf uchel ond dim mwy na hynny, nid oes gan elfennau eraill yr
asesiad unrhyw rwystrau mewnol. Mae'r cynllun felly’n gymharol gryf o gydadferol, sy'n golygu ei
bod yn anos dod i gasgliadau penodol. Ond mae hynny'n ddilys yn yr ystyr fod unrhyw gasgliadau
yn fater i'w drafod yn y bôn rhwng yr ymgeisydd a'i reolwr a fydd, rhaid cofio, wedi'i gynnig ar gyfer
yr asesiad.
Mae'r astudiaeth achos derfynol, cymwysterau Cambridge Technical, yn wahanol iawn, o ran yn ei
dull samplu a’i defnyddiau. Ac eithrio yn y ddau ben maint (y cymhwyster lefel 2 a'r un lefel 3 ag
18 uned) mae lefel uchel o natur ddewisol ar gyfer yr ymgeisydd/darparwr hyfforddiant, a gellir
teilwra'r asesiadau mewn gwahanol ffyrdd. Mae'r broses gymedroli yno i warantu safon y gwaith
a'r sylw priodol i gynnwys pob uned a gyflawnwyd ond nid natur y gwaith. Fel yr awgrymwyd
eisoes, mae'r casgliadau sydd i'w tynnu yn agosach at y rhai sydd â chymwysterau cyffredinol na
rhai galwedigaethol. (Bydd hyn yn cynnwys y casgliadau mwy haniaethol am allu gwybyddol a
awgrymir gan y G mewn TGAU.) Felly, bydd gan ymgeisydd llwyddiannus lefel dda o wybodaeth
am bynciau a sgiliau ymarferol priodol – yn dibynnu ar y radd. Mae'r penderfyniad ynghylch y
gwerth i'w roi ar y casgliadau hyn yn syrthio'n llwyr i'r defnyddiwr, ac mae hyn yn annhebygol o
gynnwys penodiad ar unwaith i rôl alwedigaethol.

5.1.4.

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Roedd yr holl gymwysterau a adolygwyd yn rhannu nodwedd gyffredin: sef eu bod wedi mynd i
drafferthion mawr i sicrhau bod rhanddeiliaid yn ymgysylltu. Mae'r deilliannau dysgu, y cynnwys, y
cynllun asesu a lefel y galw yn ffrwyth ymgynghori helaeth ac ailadroddol fel arfer â gweithwyr
proffesiynol priodol yn y sector. Nid yw hyn yn syndod: er mwyn i unrhyw gymhwyster gael ei
dderbyn ar y tablau perfformiad, sylwer bod y rheoleiddiwr yn gofyn am dystiolaeth o angen y
farchnad am y cymhwyster hwnnw a bod yr un sy'n cael ei gynnig yn diwallu'r angen hwnnw. Ar
gyfer cymwysterau sy'n cynnig trwydded i ymarfer, mae hwn yn ofyniad cryfach byth: rhaid gweld
eu bod yn cael eu cynllunio o fewn y sector ac ar gyfer y sector, a chyflawnir hyn drwy gynnull
paneli, ymgynghori'n ffurfiol â grwpiau buddiant, defnyddio grwpiau ffocws ac ati.
Mae'r un mor bwysig, er bod gweithwyr asesu proffesiynol yn allweddol i gynllunio a rheoli
cymhwyster, fod lefel y galw yn dal i fod o fewn y sector. Felly, mae cynnwys protocolau marcio yn
dibynnu ar y sector ac mae ymarferwyr hefyd yn cyflawni gweithrediadau fel pennu sgoriau. Yn
ddiddorol, o fewn y proffesiwn meddygol, mae ymdrechion rheolaidd i gynnwys y cyhoedd o leiaf ar
ryw lefel. Mae hyn yn golygu cynnwys yr actor(ion) mewn OSCE wrth werthuso perfformiad yr
ymgeisydd.

Sylwer sut y byddai unrhyw rwystr sydd angen llwyddiant 100 y cant yn darparu gwybodaeth dlotach at y diben hwn.
Mewn rhai ffyrdd, mae'n debyg iawn i'r ffordd nad yw unrhyw eitem y mae pawb yn ei chael yn gywir neu'n anghywir yn
darparu fawr o wybodaeth ddefnyddiol yn nadansoddiad Rasch heblaw ei fod yn hawdd iawn neu'n anodd iawn.
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5.1.4.1. Rheoli risg i ymgeiswyr a'r cyhoedd
Efallai mai'r lefel gyntaf o reoli risg o ran ymgeiswyr a'r cyhoedd yw'r adran uchod. Mae
cymhwyster sy'n sicrhau ymrwymiad cryf o fewn y sector mewn sefyllfa dda i honni ei fod yn
sicrhau ansawdd ym mhob ffordd. Fodd bynnag, mae hyn yn amlygu ei hun mewn ffyrdd ychydig
yn wahanol o’i gymhwyso i ymgeiswyr a'r cyhoedd a thrafodir y rhain ar wahân isod.
5.1.4.2. Rheoli risgiau i ymgeiswyr
Mae un set o risgiau i ymgeisydd am gymhwyster yn canolbwyntio ar gyfreithlondeb y cymhwyster.
Yma, wrth gwrs, mae effaith ymgysylltu â rhanddeiliaid ar ei mwyaf uniongyrchol. Efallai y bydd
gwahaniaethau rhwng yr union ddulliau a ddefnyddir gan ysgolion meddygol wrth asesu darpar
feddygon, ond y pwynt allweddol yw bod statws ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gydnabod o
leiaf yn genedlaethol. 191 Efallai ei bod yn werth datgan bod hyn hefyd yn berthnasol i degwch o
fewn y cynllun asesu: rhaid cytuno ar unrhyw elfennau gorfodol neu gwestiynau dargyfeiriol a
sefydlu'r rhesymeg drostynt yn glir.
Ceir hefyd lefel syml o risg i ymgeiswyr, un a awgrymir gan rai o'r agweddau dargyfeiriol ar y
cymwysterau a adolygwyd yma. Mae llawer o alwedigaethau'n cynnwys cyflawni tasgau a allai fod
yn beryglus ac mae'n amlwg mai rôl asesu yw diogelu ymgeiswyr rhag y risgiau hynny. Yn y cyddestun hwn y gellir dehongli rhai o'r rheolau caeth iawn am iechyd a diogelwch yr ydym wedi'u
gweld, yn rhannol o leiaf. Mae’r ffaith bod cymwysterau'r nyrsys ac, yn enwedig, y rigwyr yn
mynnu bod asesiadau’n cael eu terfynu os torrir gofynion iechyd a diogelwch yn ddifrifol yn
ymwneud â mwy na pherygl i'r cyhoedd. Yn wir, wrth gwrs, nid oes perygl gwirioneddol yn OSCE
y nyrsys, gan ei fod yn efelychiad.
5.1.4.3. Rheoli risgiau i'r cyhoedd
Mae'n debyg bod y ffactor mwyaf sylweddol sy'n lleihau risg i'r cyhoedd yn deillio o ansawdd
cyffredinol cymhwyster: os yw'n cwmpasu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau a ystyrir yn
angenrheidiol o fewn y proffesiwn, ac yn eu cwmpasu'n drylwyr ac yn ddibynadwy, dyna'r agosaf y
gellir ei gael at leihau risg. Ac, fel yr archwiliwyd eisoes uchod, mae'n bosibl o fewn cynllun asesu
penodol i gynnwys gofynion ychwanegol penodol sy'n canolbwyntio'n benodol ar risg. Mae'r
disgwyliadau iechyd a diogelwch wedi'u cynllunio'n glir i atal risg uniongyrchol i'r cyhoedd. Ond
felly hefyd y rhwystr ar y prawf rhifedd i nyrsys. Ni fyddai'n cymryd yn hir i'r cyhoedd golli hyder yn
y proffesiwn yn wyneb nifer fach o wallau angheuol mewn dosau ynghyd â gofyniad llai caeth am
rifedd yn y cymhwyster.

5.2.

Cefndir damcaniaethol / myfyrdodau ar yr adolygiad

Dechreuwyd yr adolygiad, a'r papur hwn, drwy awgrymu nad oedd llawer o lenyddiaeth yn mynd i'r
afael â'r cwestiwn a ddylai cymwysterau galwedigaethol asesu'r holl ganlyniadau dysgu (gweler
tudalen 4). Mae nifer o fframweithiau damcaniaethol wedi'u hadeiladu; gan ddefnyddio termau fel
cydadferiad, cydgysylltiad, cyflenwoldeb, a datgysylltiad.
Yn Nhabl 8, cynigiwn mewn matrics, lle rydym yn dangos agweddau ar y pedair astudiaeth achos,
sy'n enghreifftio un neu fwy o'r 'strategaethau asesu' neu 'ddamcaniaethau'.

Mae'n helpu hefyd os oes rhyw lefel o gilyddiaeth ryngwladol, ond mae hyn yn debygol o fod yn amodol, fel y dangosir
gan yr asesiad ar gyfer meddygon a nyrsys rhyngwladol yn yr adolygiad hwn.
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Tabl 8: Enghreifftiau o'r pedair strategaeth asesu o'r astudiaethau achos
Astudiaeth
achos

'Strategaeth' asesu
Cydadferiad
•

•

Meddygon y
DU
•

•
•
Gweithwyr
meddygol
proffesiynol
tramor

•

Mae asesiadau lle mae llawer yn y
fantol fel arfer yn fwy ac yn cael eu
cynnal ar ddiwedd corff sylweddol o
ddysgu.
Er bod ysgolion meddygol yn ei
gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr lwyddo
yn eu holl asesiadau, anaml iawn y
bydd y sgôr torri ar gyfer unrhyw
asesiad penodol yn farciau llawn,
felly er bod glasbrintio yn sicrhau
bod ystod eang o gynnwys mewn
asesiad, nid oes angen i'r myfyriwr
o reidrwydd gael marc cywir ym
mhob maes.
Ar gyfer asesiadau gwybodaeth, er
bod yr holl ganlyniadau dysgu yn
cael eu cynnwys, nid yw'n bosibl
profi pob is-gydran o bob canlyniad
sy'n golygu bod terfyn o ran yr hyn
sy'n ymarferol ddichonadwy. ...
rhaid samplu newidynnau cyddestunol allweddol fel arholwyr a
chleifion hefyd.
Anaml iawn y bydd marciau
llwyddo’n 100 y cant.
Defnyddir yr OSCE cyd-destun
nyrsio i "ddarparu ffocws cyfannol a
realistig ar asesu perfformiad yn
hytrach nag elfennau penodol.
Y dybiaeth yw bod maint a
lledaeniad y cynnwys ar draws yr
asesiad gwybodaeth a'r gorsafoedd

Cydgysylltiad

Cyflenwoldeb

Datgysylltiad

•
•

•

•

•

Mae strategaethau asesu yn
cynnwys arholiadau rhwystr
y mae angen eu pasio cyn i
fyfyrwyr symud ymlaen i'r
cam astudio nesaf.
Goblygiad glasbrintio yw bod
pob deilliant dysgu yn cael ei
gwmpasu gan o leiaf un
math o asesiad a bod yn
rhaid pasio pob asesiad.
Fel arfer, mae paneli gosod
safonau yn ychwanegu dau
neu dri phwynt canran at farc
pasio i warchod rhag
ymgeiswyr sy'n pasio o
ganlyniad i hap-gyfle.

Mae'r dogfennau
cyfarwyddyd OSCE
cyhoeddus ar gyfer
meddygon a nyrsys yn nodi
cynnwys y gellir ei gynnwys.
Y dybiaeth yw y dylai'r
ymgeiswyr fod yn gymwys

•
•

•

Mae pob ysgol feddygol
israddedig yn pennu ei dull asesu
ei hun.
Nid yw GMC yn nodi pa ddulliau y
dylid eu defnyddio.

Mae rhywfaint o hyblygrwydd – er
enghraifft, gellir paru un APIE
(asesu, cynllunio, gweithredu a
gwerthuso) nyrsio â pharau
gwahanol o orsafoedd sgiliau –
ond ym mhob grŵp cymeradwy,
asesir ystod eang o safonau,

•

Yn Ysgol Feddygaeth Leeds,
defnyddir profion dilyniannol.
Mae pob prawf dilyniannol yn
cynnwys dwy ran, prawf
"sgrinio" (S1) y mae pob
ymgeisydd yn ei sefyll, ac yna
ail "brawf" (S2) nad yw ond yr
ymgeiswyr gwannach yn ei
sefyll.
Mae'n ofynnol i fyfyrwyr nad
ydynt yn bodloni'r safon
ofynnol ar y dilyniant llawn naill
ai ym mlwyddyn 4 neu
flwyddyn 5 ailadrodd y
flwyddyn lawn, ac yna ailsefyll
asesiad yn yr un fformat
dilyniannol, a gymerir ochr yn
ochr â'u grŵp cyfoedion
newydd.
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Astudiaeth
achos

'Strategaeth' asesu
Cydadferiad

•

OSCE yn ddigon i ridyllu ymgeiswyr
yn ôl lefel y cymhwysedd.
Nid oes gan asesiadau eraill (h.y.
nid rhifedd nyrsio) farc llwyddo o
100 y cant.

Cydgysylltiad

•
•

•

•
Olew a nwy y
tu allan i'r DU

•

Diben yr asesiad synoptig yw
sicrhau bod y dysgwr yn dangos
lefel ddiffiniedig o wybodaeth a
sgiliau cyn cael y cymhwyster.
Mae asesiadau sgiliau adolygol yn
defnyddio is-set o'r ystod a'r cyddestun a nodir ym manyleb yr uned.

•

•

ym mhob un o'r meysydd a
pharatoi yn unol â hynny.
Mae gan brawf rhifedd nyrsio
farc llwyddo o 100 y cant.
Mae baneri coch hefyd ar
waith yn ystod y gorsafoedd
OSCE nyrsio i fethu unrhyw
ymgeiswyr y mae'r asesydd
o'r farn eu bod wedi
arddangos unrhyw
ymddygiad anniogel neu
annerbyniol.

Nod y dull asesu cyffredinol
yw sicrhau bod yr holl
Ganlyniadau Dysgu yn cael
eu hasesu o leiaf unwaith yn
ystod y rhaglen ddysgu
gyfan.
Mae'r portffolio o dystiolaeth
yn sicrhau asesu 100 y cant
o'r ddarpariaeth sgiliau
cymwysterau.
Os bydd dysgwr yn methu â
dilyn arferion a
gweithdrefnau iechyd a
diogelwch cywir yn ystod yr
asesiad, rhaid atal yr
asesiad, a rhoi gwybod i'r
dysgwr am y rhesymau pam.

Cyflenwoldeb

•

Datgysylltiad

mewn ystod o gyd-destunau
gwahanol.
Mae gan gymwysterau y tu allan
i'r DU rôl:
o Mae angen i feddygon sydd
wedi cymhwyso y tu allan i'r
DU wirio bod eu prif
gymhwyster meddygol yn cael
ei dderbyn gan y GMC cyn y
gallant wneud cais i gymryd yr
asesiadau PLAB.
o Rhaid i nyrsys fod wedi'u
cofrestru yn y wlad lle
cawsant eu cymhwyster
meddygol sylfaenol, ac mae
angen iddynt ddarparu
manylion cyswllt eu
rheoleiddiwr ochr yn ochr â
thystiolaeth o'u cymhwyster.

•

Yn achos dysgwr sydd wedi
methu asesiad ar sail iechyd a
diogelwch ... Yn ôl disgresiwn
yr asesydd, gall dysgwyr
ailsefyll yr asesiad yn
ddiweddarach pan fyddant yn
gallu gweithio'n ddiogel.
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Astudiaeth
achos

'Strategaeth' asesu
Cydadferiad

Cydgysylltiad
•

Adeiladu yn y
DU

Cyflenwoldeb

Datgysylltiad

Os rhoddir cyfle i ddysgwr
ail-wneud tasg o ganlyniad i'r
uchod, dim ond gradd
LLWYDDO cymhwyster
cyffredinol ar y mwyaf y gall
ei chyflawni.

Mae cryn dipyn o natur ddewisol yn yr
unedau a astudir ac felly'r wybodaeth, y
sgiliau a'r ymddygiadau sector a
gwmpesir. Bydd y casgliadau y gellir eu
tynnu o ganlyniadau yn fwy tebyg i'r rhai
a dynnir o gymwysterau cyffredinol na'r
rhai a ddisgwylir gan rai galwedigaethol.

Mae'r cymhwyster 180 o ODDA yn
cynnwys dwy uned orfodol ynghyd â
dewis o un o ddwy uned ddewisol sy'n
caniatáu rhyw lefel o arbenigedd.
•

Y proffesiwn
gofalu

Gall ymgeiswyr wneud iawn am
berfformiad gwan o fewn un agwedd ar
yr asesiadau ymarferol gyda
pherfformiad cryf mewn is-gydran arall.

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr
lwyddo yn y prawf gwybodaeth
a’r asesiadau ymarferol ar gyfer
achrediad.

Mae'r profion ar gyfer rôl y
goruchwyliwr yn cynnwys holl
gynnwys rôl yr ymarferydd yn ogystal
â'r cynnwys ychwanegol sydd ei
angen i fod yn oruchwylydd effeithiol.

•

Rhaid i ymgeiswyr gael eu
cymeradwyo fel rhai sy'n barod
i'w hasesu gan eu rheolwyr
llinell.
Os bydd ymgeiswyr yn llwyddo
mewn un gydran ond yn methu
mewn un arall, dim ond yr elfen
a fethwyd yn flaenorol y mae
angen i ymgeiswyr ei hailsefyll.
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O ystyried poblogaeth Tabl 8, ac ailystyried yr adolygiad yng ngoleuni'r astudiaethau achos, gallwn
ddweud y canlynol am fframwaith pedair strategaeth asesu:
•
•

•

•

•

•

•
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Mae prinder llenyddiaeth yn y maes hwn yn parhau i fod yn wir. Nid oes llawer, ac mae llawer
o'r hyn sydd ar gael yn eithaf hen erbyn hyn.
Nid yw'r cysyniadau (cydgysylltiol, cydadferol, cyflenwol a datgysylltiol) yn absoliwt; nid ydynt
yn gwbl annibynnol ar ei gilydd, ac nid ydynt ychwaith yn gwbl gyson yn fewnol (mae gwahanol
enghreifftiau o gyflenwoldeb yn ymddangos braidd yn wahanol i'w gilydd, er enghraifft).
Mae'r cysyniadau hyn yn ffrwyth y cyd-destunau y’u datblygwyd ynddynt i raddau helaeth. Er
enghraifft, mae cysylltiad a 'rhaid asesu pob canlyniad' yn ffrwyth y ddadl NVQ gynnar i raddau
helaeth iawn. Yn yr un modd, mae llawer o'r erthyglau am gyfuno sgorau yn deillio o ddadl yn
yr Unol Daleithiau ynghylch asesiadau atebolrwydd athrawon. Wrth gymhwyso'r ymchwil hon i
wahanol gyd-destunau, rhaid inni gofio ymhle cafodd y syniadau eu dychmygu i ddechrau.
Ni ddatblygwyd systemau asesu eraill (fel yr achosion a astudiwyd gennym) i 'ffitio' â
chategorïau. Ni ddywedodd neb yn unrhyw un o'n hastudiaethau achos, 'system asesu
gysylltiol yw hon, felly rhaid inni ei dylunio fel hyn.' Gall rhywun ddychmygu bod rhai o'r
syniadau sylfaenol y tu ôl i'r 'pedwar cysyniad' wedi llywio'r gwaith o ddatblygu systemau, ond
ni ddylai fod yn syndod nad ydym yn dod o hyd i union gyfatebiaeth; ni allwn ddweud, 'system
asesu gysylltiol yw hon, felly rhaid inni ei dylunio fel hyn.'
At hynny, gwelwn y gall egwyddorion a gofynion asesu eraill lywio'r dewisiadau dylunio ar gyfer
y systemau asesu a astudiwyd i ryw raddau. Er enghraifft, mae rhai agweddau ar gynlluniau
meddygon israddedig y DU yn cael eu llywio gan nod o ddarparu math o 'asesu ar gyfer
dysgu', neu asesiad ffurfiannol. Yn yr un modd, mae agweddau ar gymhwyster y meddygon y
gellid eu cysyniadu o ran cysylltiad yn erbyn cydadferiad (faint i ddadelfennu galluoedd eang yn
ficro-gymwyseddau). Fodd bynnag, efallai ei bod yn well ystyried y materion (a'r dewisiadau
dylunio) yma fel rhai sy’n ymwneud â dymuno cynnal galw uchel addas am asesu mewn
proffesiwn ar lefel raddedig.
Yn wir, er bod y materion sy'n codi yn y maes hwn yn eang o ran asesu, maent mewn
gwirionedd yn mynd gryn dipyn y tu hwnt i hynny. Gallem ddychmygu'r materion o fewn
paradeim rheoli risg (y tu hwnt i theori asesu yn llwyr). Yn yr un modd, gallem ystyried y galw
parhaus am feddygon a'r cyflenwad cyson o ymgeiswyr, yn ogystal â'r risgiau sy'n berthnasol
os bydd meddygon yn anghymwys yn y pen draw. Bydd rhesymau o'r fath yn esbonio pam –
fel cymdeithas – ein bod yn barod i wneud hyfforddiant meddygol yn hir, yn ddrud ac yn
feichus, a'i asesiad felly hefyd. I'r gwrthwyneb, mae prinder staff yn y proffesiwn gofalu sy'n
destun y bedwaredd astudiaeth achos. I raddau helaeth, dyma sy'n amodi'r dull asesu. Gallwn
ddeall cysyniadu'r cynllun fel math o DPP (sy'n agos at asesu ffurfiannol), a'i ddewis i leihau
negyddion ffug, yn hytrach na phositifau ffug, yn nhermau asesu pur. Fodd bynnag, dyma
theori asesu yn dosbarthu ac yn deall nodweddion systemau yn ei thermau ei hun. Ond daeth
y dechreuad ar gyfer y nodweddion hynny o ffactorau cymdeithasol ehangach.
Nid yw hyn (wrth gwrs) yn dweud na all astudio theori ac ymarfer asesu ddwyn unrhyw
ddirnadaeth. Mae pwyntiau dysgu clir. Er enghraifft, gallai cymwysterau galwedigaethol a
phrentisiaethau'r DU ystyried dull asesiad meddygol o lasbrintio, a cheisio dirnad sut i ymdrin â
safonau'n effeithiol gydag asesiadau. Ond hyd yn oed wedyn, ceir dirnadaeth agosach byth o
systemau galwedigaethol blaenorol a allai fod yn ddefnyddiol. Mae traddodiad cryf o
ddadansoddi swyddogaethol sy'n sail i ddatblygu safonau cenedlaethol 192. Gallai dychwelyd i’r

Er enghraifft, Carroll, G. & Boutall, T. (2011). Guide to developing National Occupational Standards.
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gwaith hwn ddwyn ffrwyth i ddatblygwyr cymwysterau galwedigaethol presennol ac yn y
dyfodol.
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Atodiad 1: Taflen wybodaeth
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Atodiad 2: Amserlen cyfweliadau
Anfonwyd yr isod gan Alpha Plus fel rhan o’i amserlen cyfweliadau.

Research into assessments of occupational or practical competence
Introduction and housekeeping (5 mins)
Hi,
I’m Hayley Limmer a senior researcher at AlphaPlus.
Thank you for agreeing to speak to me, please can I check now is still a good time it shouldn’t take
more than an hour but we can finish earlier if you prefer.
Purpose of the research
I sent over an information sheet alongside the questions ahead of this interview so hopefully you
are up to speed on the nature of this research.
In brief, I am working with Qualifications Wales on a project looking at assessments of
occupational and practical competence. They are specifically interested in whether it is always
necessary that vocational qualifications assess every defined learning outcome in every learner to
achieve a reliable and valid judgement of whether someone is sufficiently competent to start work.
As part of this work we are hoping to talk to people from four organisations to find out how they are
doing this. The interviews will be analysed for themes and written up as case studies in a
summary report.
Opting out
The questions are not sensitive but feel free to skip any questions and opt out of the research at
any point during or after the interview.
Anonymity
This discussion can be completely anonymous, you and your organisation will not be disclosed in
any reports or recommendations. Please can I check if you would like to have your organisation
named in the report or if you would prefer to be anonymised?
[If prefer to be anonymised], no problem, the organisation will be assigned a number and any
reference to the name of the organisation will be removed.
Data
We will not pass anything onto Qualifications Wales that will identify yourself or the organisation
that you work for. Any personal data will be destroyed after 1 year and any anonymised data
destroyed after 6 years.
Recording
Is it ok, if for note taking purposes only, I record this conversation? It will not be shared with
Qualifications Wales and will be destroyed in line with GDPR guidelines, it just allows me to
concentrate on listening to what you are saying rather than scribbling notes. It is fine to say no.
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Questions
Before we start do you have any questions?

Main questions
Scope of interview (will vary for each case study)
We know your organisation assesses [insert specific occ | pc], we are keen to hear more about
[XXX aspect].

Assessment design
Please can you tell us how [insert specific occ | pc] is assessed?
What determines whether a learner is certified or not?
What happens if a learner fails the assessment?
how many resit opportunities are offered?
[Rationale: This question is intended as an easy opener that provides a quick overview of the
assessment design]
Assessment content & sampling
In terms of the content of the assessment, how is [insert specific occ | pc] broken down for
assessment purposes?
How is it decided what is covered?
What about specific learning outcomes?
Which [outcomes, areas], if any, are seen as more important/critical for assessment than others?
What sampling approach is used to determine the assessment content?
If all outcomes are sampled, why is this?
What does the sampling approach mean for the reliability of the assessment?

Quality
More generally, how do you ensure the assessments are fit for purpose?

Managing risks to the learner and public
Interviewer notes: Note potential risks here in advance:

There is a level of risk associated with [insert specific occ | pc] that needs to be managed
appropriately through these assessments.
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What are some of the potential risks to the learners?
What are some of the potential risks to the public?
How are the risks managed after completion of the qualification?
Employer sign off
On the job supervision
Training/development

Stakeholder engagement
Interviewer notes: Note key stakeholders here in advance:

There must be lots of stakeholders in this field…
What approach is taken to achieve stakeholder buy in to the assessment?
In terms of public confidence and trust in the qualification, what sort of activity takes place?
Is any data collected?

Close
That covers off the areas I was hoping to ask you about, is there anything you would like to add
that I may have missed?
Thank you for taking the time to have this discussion it is really appreciated.
If there are any further comments you think of or documents that you think might be useful please
don’t hesitate to get in touch.
[If appropriate] If there is anyone else in your organisation that you think it would be good to speak
to please can you put me in touch with them?
Thank you
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