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Cyflwyniad
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau prosiect ymchwil a gynhaliwyd i
archwilio canfyddiadau a phrofiadau athrawon1 a dysgwyr o asesu di-arholiad mewn
cymwysterau TGAU cymeradwy yng Nghymru.
Roedd y prosiect ymchwil yn cynnwys y tair ffrwd waith ganlynol:
1. Grwpiau ffocws dysgwyr – grwpiau ffocws pwnc-benodol gyda dysgwyr i
archwilio eu barn am yr asesiad di-arholiad yr oeddent wedi'i wneud yn
ddiweddar neu, mewn rhai achosion, yn ei gwblhau ar y pryd.
2. Grwpiau ffocws athrawon – grwpiau ffocws pwnc-benodol gydag athrawon a
darlithwyr yn trafod eu canfyddiadau a'u profiadau o gyflenwi ac asesu
asesiadau di-arholiad yn eu pwnc.
3. Arolwg ar-lein i athrawon – ffordd ychwanegol y gallai athrawon a darlithwyr
ddweud wrthym am eu canfyddiadau a'u profiadau o gyflenwi ac asesu
asesiadau di-arholiad yn eu pwnc.
Bu’r tair ffrwd waith i gyd yn ystyried pob cymhwyster TGAU cymeradwy sydd â
chydran asesu di-arholiad.2 Roedd hyn er mwyn sicrhau ein bod wedi datblygu
dealltwriaeth fanwl o'r hyn sy’n gweithio’n dda ym marn athrawon a dysgwyr a'r hyn
y maent yn ei gael yn fwy heriol am bob tasg asesu di-arholiad ym mhob
cymhwyster.
Casglwyd bron yr holl ddata cyn y pandemig COVID-19 ac eithrio pythefnos
olaf yr arolwg ar-lein ar gyfer athrawon (a gynhaliwyd rhwng mis Chwefror a
mis Ebrill 2020 ar gyfer yr ail gam). Mae'r canfyddiadau yn yr adroddiad hwn yn
adlewyrchu sut roedd dysgwyr ac athrawon yn teimlo am gydrannau'r asesiad
di-arholiad fel y bwriadwyd iddynt gael eu cyflenwi a'u hasesu yn y manylebau.
Nid yw'n archwilio eu canfyddiadau na'u profiadau o gwblhau'r cymwysterau
hyn yn ystod y pandemig pan oedd trefniadau asesu amgen ar waith.
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys adran ar gyfer pob pwnc unigol sy'n amlinellu'r prif
ganfyddiadau o bob un o'r tair ffrwd waith. Dilynir y rhain gan drafodaeth ar y
themâu trawsbynciol a gododd ar draws gwahanol bynciau. Gellir gweld pob adran
yn uniongyrchol drwy ddolenni yn y dudalen gynnwys.

Drwy’r adroddiad hwn, defnyddiwn y term ‘athrawon’ i gyfeirio at athrawon a darlithwyr. Mae hyn er
mwyn gwneud yr adroddiad yn haws ei ddarllen.
2
Mae cymwysterau cymeradwy wedi bodloni meini prawf cymeradwyo sy'n benodol i gymhwyster i
sicrhau eu bod yn diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru. Cyn y gellir cymeradwyo
cymwysterau, cânt eu hadolygu yn erbyn yr Amodau Cydnabod Safonol a meini prawf cymeradwyo
gosodedig gan banel o arbenigwyr.
1
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Beth yw asesiad di-arholiad?
Asesiad di-arholiad yw unrhyw fath o asesiad nad yw'n arholiad a gymerir gan bob
ymgeisydd ar yr un pryd o dan amodau rheoledig.3 Felly, mae asesiadau di-arholiad
yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau asesu, gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau
llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol.
Lefel y rheoli mewn asesiadau di-arholiad
Rhoddir ystod o reolaethau ar waith i sicrhau bod asesu di-arholiad yn cael ei
gwblhau mewn ffordd ddigon tebyg ar draws dysgwyr a chanolfannau. Bwriedir i'r
rheolaethau hyn wneud yr asesiadau mor deg a dibynadwy â phosibl, heb eu gwneud
yn anodd eu rheoli neu eu gwneud yn annilys.
O ganlyniad i'r rheolaethau, dylai'r marciau y mae dysgwyr yn eu cael ar gyfer eu
hasesiad di-arholiad fod yn adlewyrchiad teg o'u perfformiad ac ni ddylid effeithio'n
sylweddol arnynt gan amrywiad anfwriadol yn yr asesiadau eu hunain nac amodau eu
cwblhau.
Rhoddir rheolaethau ar waith ar dri phwynt yn ystod y broses asesu:
1. Gosod tasg – mae gan dasg a bennir gan y corff dyfarnu lefel uchel o reolaeth,
ac mae gan dasg a ddyfeisir gan ganolfan lefel isel o reolaeth.
2. Ymgymryd â thasg – ystyrir bod gan dasg sy'n cael ei chwblhau o dan
oruchwyliaeth ffurfiol yn y ganolfan ac y nodwyd terfyn amser a chyfrif geiriau
ar ei chyfer lefel uwch o reolaeth na thasg a gwblheir o dan oruchwyliaeth
anffurfiol a heb derfynau amser a geiriau. O ran cymryd tasgau, mae maint yr
adborth y gall athrawon ei roi i ddysgwyr hefyd yn aml yn cael ei ragnodi.
3. Marcio tasg – mae gan asesiadau sy'n cael eu marcio'n allanol gan y corff
dyfarnu lefel uwch o reolaeth na'r rhai sy'n cael eu marcio'n fewnol gan
athrawon a'u cymedroli'n allanol gan y corff dyfarnu.
Mae'r rheolaethau sydd ar waith ym mhob un o'r pwyntiau hyn yn wahanol ar draws
pynciau. Fe'u hamlinellir yn yr adran 'Crynodeb o'r asesiad di-arholiad' ym mhob
crynodeb pwnc. Mae cyfeiriadau at 'lefel rheolaeth' yn y crynodebau pwnc yn
crybwyll sut roedd dysgwyr neu athrawon yn teimlo am y trefniadau hyn.
Diben yr ymchwil
Prif nod yr ymchwil hon oedd archwilio canfyddiadau a phrofiadau dysgwyr ac
athrawon o’r cydrannau asesu di-arholiad mewn cymwysterau TGAU cymeradwy yng
Y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ) (2020) Instructions for conducting non-examination assessments
(reformed GCE & GCSE specifications): 1 September 2020 to 31 August 2021. [Ar-lein]. Ar gael o
https://www.jcq.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/Instructions_NEA_20–21_FINAL.pdf [Cyrchwyd 8
Mehefin 2021].
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Nghymru i'n helpu i ddeall yr hyn sy’n gweithio’n dda yn eu barn hwy, a’r hyn y gellid
ei ddatblygu yn y dyfodol.
Bydd Cymwysterau Cymru yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd, ochr yn ochr â
thystiolaeth arall, i helpu i lywio ein syniadau am y ffordd y gellid cynllunio
cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed yn y ffordd fwyaf effeithiol i gefnogi’r
cwricwlwm newydd i Gymru.
Mae'n bwysig nodi na fwriadwyd i'r prosiect hwn fonitro gwaith y corff dyfarnu,
CBAC, na chanolfannau unigol, mewn perthynas ag asesu di-arholiad.
Cefndir
Mae'r isadrannau canlynol yn darparu gwybodaeth gefndir i osod diben yr ymchwil
hon yn ei gyd-destun.
1. Diwygiadau i gymwysterau TGAU cymeradwy yng Nghymru rhwng 2015 a
2017
Yn dilyn yr 'Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru',4
datblygwyd cymwysterau TGAU newydd i'w defnyddio yng Nghymru. Roedd y
cymwysterau TGAU hyn ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf rhwng mis Medi 2015 a
mis Medi 2017. Yn rhan o'r broses hon o ddiwygio cymwysterau TGAU, gwnaed rhai
newidiadau i’r cydrannau asesu di-arholiad. Er enghraifft, yn y rhan fwyaf o
gymwysterau TGAU, gostyngodd nifer y marciau y mae cydrannau asesu di-arholiad
yn eu cyfrannu at radd derfynol y cymhwyster. Hefyd, mewn rhai pynciau, mae'r
asesu di-arholiad bellach yn cael ei gwblhau o dan lefel uwch o reolaeth.
2. Y cwricwlwm newydd i Gymru
Yn 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 'Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad
Annibynnol o'r Cwricwlwm a'r Trefniadau Asesu yng Nghymru' gan yr Athro
Donaldson.5 O ganlyniad i'r adolygiad hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n
agos gydag athrawon a rhanddeiliaid allweddol eraill i ddatblygu cwricwlwm newydd
ar gyfer plant 3–16 oed, a fydd yn cael ei weithredu ym mis Medi 2022. Bydd gan
ysgolion uwchradd yr opsiwn o weithredu'r cwricwlwm newydd gyda dysgwyr sydd
ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2022 neu gyda'r garfan hon o ddysgwyr pan fyddant

Evans, H (2012). Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru: Adroddiad
terfynol ac argymhellion. [Ar-lein]. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. Ar gael yn:
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-02/adolygiad-o-gymwysterau-ar-gyfer-poblifanc-14-i-19-oed-yng-nghymru-adroddiad-terfynol-ac-argymhellion.pdf [Cyrchwyd 8 Mehefin 2021].
5
Donaldson, G. (2015). Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o'r Cwricwlwm a’r Trefniadau
Asesu yng Nghymru. [Ar-lein]. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. Gweler
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/dyfodol-llwyddiannus.pdf [Cyrchwyd 8
Mehefin 2021].
4

6

ym Mlwyddyn 8 yn 2023. Mae'r fframwaith cwricwlwm newydd ar gael ar wefan
Llywodraeth Cymru.6
Rhwng mis Tachwedd 2019 a mis Chwefror 2020, ymgynghorodd Cymwysterau
Cymru ar sut y dylem fynd ati i gytuno sut y dylai cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16
oed newid yn y dyfodol, yn unol â'r datblygiadau i'r cwricwlwm. Yn dilyn yr
ymgynghoriad hwn, cytunwyd ar gyfres o egwyddorion canllaw a ddylai lywio'r ystod
o gymwysterau yn y dyfodol. Un o'r egwyddorion canllaw hyn yw bod yn rhaid i
gymwysterau sy'n gymwys i gael arian cyhoeddus ymwneud â nodau a dibenion y
cwricwlwm newydd, a'u cefnogi. Bydd yn rhaid iddynt hefyd fod ar gael yn Gymraeg
ac yn Saesneg a bod yn rhan o gynnig cydlynol a chynhwysol.7
Rhwng mis Ionawr a mis Ebrill 2021, gwnaethom ymgynghori ar yr ystod o
gymwysterau a ddylai fod ar gael fel cymwysterau TGAU yn y dyfodol, a pha
gymwysterau eraill a wnaed i Gymru a ddylai fod ar gael ochr yn ochr â hwy. Gellir
gweld yr adroddiad penderfyniadau sy'n amlinellu canfyddiadau'r ymgynghoriad
hwn ar wefan Cymwysterau Cymru.
Y cam nesaf fydd datblygu'r gofynion cymhwyster lleiaf y byddwn yn ymgynghori yn
eu cylch yn ystod hydref 2022. Bydd y gofynion hyn wedyn yn cael eu troi'n feini
prawf a ddefnyddir gan gyrff dyfarnu i gynllunio manylebau ac asesiadau
cymwysterau yn fanylach.
Bydd canfyddiadau'r ymchwil hon i ganfyddiadau a phrofiadau o asesu di-arholiad yn
cefnogi'r gwaith o ddatblygu cymwysterau i gefnogi'r cwricwlwm newydd drwy helpu
i lywio ein syniadau ar ffactorau megis:
1. Beth ddylai cydbwysedd yr arholiadau a'r asesiad di-arholiad fod ym mhob
cymhwyster?
2. Pa ddull asesu sy'n briodol ar gyfer pob cydran asesu di-arholiad?
3. Rôl athrawon ym mhob cydran asesu di-arholiad.
Trosolwg o'r prosiect
I ddechrau, buom yn siarad ag athrawon a dysgwyr drwy gyfres o grwpiau ffocws
pwnc-benodol. Er mwyn ein helpu i reoli'r gwaith hwn, gwnaethom gwblhau'r
grwpiau ffocws gydag athrawon yn fewnol a chomisiynu AlphaPlus i hwyluso,
dadansoddi ac adrodd ar y grwpiau ffocws gyda dysgwyr.

Llywodraeth Cymru (2021). Cwricwlwm i Gymru. [Ar-lein]. Ar gael yn: Cwricwlwm i Gymru – Hwb
(gov.wales) [Cyrchwyd 16 Tachwedd 2021].
7
Cymwysterau Cymru (2020) Penderfyniadau ar sut y byddwn yn llunio'r ystod o gymwysterau fydd ar
gael yn y dyfodol i ddysgwyr 16 oed yng Nghymru. [Ar-lein]. Ar gael o
https://www.qualificationswales.org/media/6018/ein-penderfyniadau.pdf [Cyrchwyd 8 Mehefin 2021].
6
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Nid oedd rhai o'r grwpiau ffocws yr oeddem wedi'u cynllunio gydag athrawon yn
hyfyw oherwydd diffyg pobl yn cofrestru i fod yn bresennol. Yn ogystal, bu rhai
athrawon mewn cysylltiad i nodi yr hoffent gymryd rhan ond nad oeddent yn gallu
mynychu grŵp ffocws. O ganlyniad, penderfynom hefyd ddatblygu arolwg ar-lein i
athrawon rannu eu barn. Comisiynwyd Strategic Research and Insight (SRI) gennym i
gynnal, dadansoddi ac adrodd ar yr arolwg hwn.
Er mwyn helpu i reoli'r gwaith o gasglu, dadansoddi ac adrodd data, cynhaliwyd y
prosiect mewn dau gam. Roedd Cam 1 yn canolbwyntio ar ddeg pwnc a chasglwyd
data yng ngwanwyn a haf 2019. Canolbwyntiodd Cam 2 ar y naw pwnc arall ac fe'i
cynhaliwyd yn hydref 2019 a gwanwyn 2020. Mae'r pynciau wedi’u cynnwys ym
mhob cam i'w gweld yn Nhabl 1 isod.
Tabl 1: Pynciau wedi’u cynnwys ym mhob cam o'r ymchwil.
Cam un
Celf a Dylunio
Cyfrifiadureg
Drama
Saesneg Iaith
Llenyddiaeth Saesneg
Daearyddiaeth
Addysg Gorfforol
Gwyddoniaeth Dwyradd
Cymraeg Iaith (gyntaf)
Llenyddiaeth Gymraeg

Cam dau
Dylunio a Thechnoleg
Bwyd a Maeth
Hanes
Astudio'r Cyfryngau
Ieithoedd Tramor Modern8
(Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg)
Cerddoriaeth
Cymraeg Ail Iaith

Cwblhawyd pob grŵp ffocws gyda dysgwyr ac athrawon, a cham 1 o’r arolwg
athrawon, cyn i bandemig byd-eang COVID-19 ddigwydd. Er i gam 2 yr arolwg
athrawon gau yn fuan ar ôl cyhoeddi'r cyfyngiadau symud cenedlaethol, roedd
athrawon yn dal i gyfeirio at y manylebau TGAU llawn yn eu hymatebion.
Roedd pob un o'r meysydd ymchwil a gynhaliwyd yn rhan o'r prosiect hwn yn glynu
wrth ganllawiau moesegol ymchwil a Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)
2018. Er enghraifft, rhoddwyd gwybodaeth berthnasol i'r holl gyfranogwyr yn
amlinellu'r prosiect, gofynnwyd i gyfranogwyr y grwpiau ffocws ddarparu cydsyniad
ysgrifenedig, a chyhoeddwyd hysbysiadau preifatrwydd ar ein gwefan.
Llwybrau ymholi
Mae Tabl 2 yn amlinellu'r llwybrau ymholi ar gyfer pob rhan o'r prosiect. Er bod y
llwybrau ymholi yn debyg ar draws y tri darn o waith, er mwyn sicrhau ein bod yn
Cyfunwyd Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg yn un grŵp Ieithoedd Tramor Modern gan fod yr asesiad
di-arholiad yr un dasg ym mhob iaith ac roedd eu cyfuno yn gwneud y grwpiau ffocws yn fwy hyfyw.
8

8

casglu gwybodaeth a oedd mor graff â phosibl, cawsant eu teilwra i'r gynulleidfa a'r
dull casglu data. Defnyddiwyd yr un llwybrau ymholi ar gyfer dau gam yr ymchwil.
Dylid nodi, mewn rhai grwpiau ffocws gydag athrawon, nad archwiliwyd yr holl
lwybrau ymholi arfaethedig oherwydd bod cwestiynau'r hwyluswyr yn cael eu
harwain gan y drafodaeth a oedd yn digwydd.

9

Tabl 2: Llwybrau ymholi
Pwnc ymholi

Grwpiau ffocws athrawon

Arolwg athrawon

Grwpiau ffocws dysgwyr

Pwrpas

Beth yw diben asesu diarholiad yn eu pwnc ym marn
athrawon?

X

Pwysoliad cydran asesu diarholiad

A yw'r swm y mae'r gydran neu’r cydrannau asesu di-arholiad
yn ei gyfrannu at radd derfynol y cymhwyster yn briodol?

Beth mae dysgwyr yn ei ennill
o gwblhau'r asesu di-arholiad

Beth mae dysgwyr yn ei ennill
o gwblhau'r asesu di-arholiad?
A yw'r dasg yn briodol i
ddysgwyr ddangos y sgiliau
gofynnol?

A yw tasgau'r asesiad diarholiad yn caniatáu i
ddysgwyr ddangos y sgiliau
gofynnol?

A yw dysgwyr yn teimlo bod
asesu di-arholiad yn bwysig?
Beth maen nhw'n ei gael
ohono? Sut mae'n effeithio ar
eu dysgu?

Lefel rheolaeth / tegwch asesu

Pa mor deg yw'r rheolaethau
ar osod tasgau, ymgymryd â
thasgau a marcio tasgau? A yw
lefel yr oruchwyliaeth y gall
athrawon ei rhoi i ddysgwyr
tra byddant yn paratoi ar gyfer
yr asesiad, a'i gwblhau, yn
briodol? Pa gyfleoedd ar gyfer
drafftio ac adborth a roddir i
ddysgwyr, ac a yw hyn yn
briodol?

Pa mor briodol yw'r
rheolaethau ar osod tasgau,
cymryd tasgau a marcio
tasgau?

A yw dysgwyr yn credu bod yr
asesiadau'n deg? A yw
dysgwyr yn cael cymorth i
gwblhau asesu di-arholiad
gartref? A yw dysgwyr yn
gwneud sawl ymgais at gael
graddau? A yw adborth a
marcio yn ddigonol ac yn
ddefnyddiol?

A yw dysgwyr yn ymwybodol
o ddiben asesu di-arholiad?
X
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Pa mor hylaw oedd yr asesiad

A yw faint o amser y mae
athrawon a dysgwyr yn ei
dreulio'n paratoi ar gyfer yr
asesiad ac yn ei gwblhau yn
briodol? Faint o amser ydych
chi'n ei dreulio'n marcio
asesiadau di-arholiad? A yw
hyn yn briodol? A yw safoni
mewnol yn hydrin?

Pa mor hydrin yw'r asesiad diarholiad ar gyfer athrawon a
chanolfannau wrth baratoi
dysgwyr ar gyfer y dasg, eu
cefnogi i gwblhau'r dasg, a
marcio a safoni'r asesiadau'n
fewnol? Pa mor hydrin yw'r
asesiad di-arholiad ar gyfer
eich dysgwyr?

Meini prawf asesu

A yw'r meini prawf asesu yn glir, yn effeithiol ac yn hawdd eu
defnyddio?

X

Adnoddau

Beth yw'r ystyriaethau adnoddau ar gyfer eich canolfan wrth
gyflenwi’r asesiad di-arholiad? (Anogwch i ystyried offer,
cyfleusterau, staffio ac amserlennu)

X

Parodrwydd athrawon

Pa sgiliau sydd eu hangen ar
athrawon i gyflenwi ac asesu'r
asesiad di-arholiad? A yw
athrawon yn hyderus wrth
gyflenwi ac asesu asesiadau
di-arholiad? A yw hyfforddiant
ac arweiniad yn ddefnyddiol
ac ar gael yn rhwydd?

X

I ba raddau mae athrawon yn
teimlo’n barod i gyflenwi ac
asesu'r asesiad di-arholiad?

A yw dysgwyr yn teimlo bod yr
asesiad di-arholiad yn hydrin
ar draws pynciau? Faint o
amser sy'n cael ei dreulio ar
asesu di-arholiad yn yr ystafell
ddosbarth neu gartref?

11

Y dyfodol

Pe gallech newid un peth am
yr asesiad di-arholiad yn eich
pwnc, beth fyddai hwnnw a
pham? Pe gallech chi gadw un
peth, beth fyddai hwnnw a
pham?

Pa un peth sy'n gweithio orau
a pham? Pa un peth fyddech
chi'n ei wella a pham?

Ym marn dysgwyr, beth sy'n
gweithio'n dda / ddim cystal a
pham?
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Methodoleg
Grwpiau ffocws dysgwyr
1. Casglu data
Ar draws y ddau gam gwaith, hwylusodd AlphaPlus 85 o grwpiau ffocws (pump ar gyfer
pob pwnc) gyda dysgwyr a oedd yn astudio ar gyfer TGAU ar y pryd. Roedd pob grŵp
ffocws yn cynnwys rhwng chwech a deg o ddysgwyr ac yn para rhwng 30 a 45 munud.
Siaradodd AlphaPlus â thua 680 o ddysgwyr i gyd.
I drefnu'r grwpiau ffocws, cysylltodd AlphaPlus ag ysgolion yn uniongyrchol i ofyn
iddynt a hoffent gymryd rhan. Wrth benderfynu pa ysgolion i gysylltu â nhw, roeddent
yn ymwybodol o sicrhau bod ysgolion yn cael eu cynrychioli'n fras o bob Consortiwm
Addysg Rhanbarthol, yn ogystal â chymysgedd o ysgolion cyfrwng Saesneg, cyfrwng
Cymraeg a dwyieithog. Roedd rhai ysgolion a gymerodd ran yn cynnal grŵp ffocws
mewn mwy nag un pwnc, ond cafodd gwahanol ddysgwyr eu cynnwys ym mhob sesiwn.
Dewisodd ysgolion ba ddysgwyr a gymerodd ran yn y grwpiau ffocws a gofynnwyd
iddynt sicrhau bod ystod o alluoedd yn cael eu cynrychioli ym mhob grŵp. Dewisodd yr
ysgol ym mha iaith y cynhaliwyd y grwpiau ffocws.
Cynhaliwyd y grwpiau ffocws gan hwyluswyr profiadol a oedd wedi cael hyfforddiant
grŵp ffocws ac wedi bod i sesiwn cyflwyno prosiect i sicrhau eu bod yn deall nodau a
phwrpas yr ymchwil yn llawn. Buom yn gweithio gydag AlphaPlus i ddatblygu amserlen
drafod led-strwythuredig a ddefnyddiwyd i arwain pob grŵp ffocws.
2. Dadansoddi ac adrodd
Cafodd pob grŵp ffocws ei recordio a'i drawsgrifio. Cafodd grwpiau ffocws a
gynhaliwyd yn Gymraeg eu cyfieithu i'r Saesneg. Strwythurodd AlphaPlus y
dadansoddiad yn ôl maes pwnc. I ddechrau, roeddent yn categoreiddio'r wybodaeth yr
oeddent wedi'i chasglu yn erbyn pob un o'r llwybrau ymholi. O fewn pob llwybr ymholi,
nodwyd cyfres o themâu manach a oedd yn codi a chafodd yr wybodaeth ei
chategoreiddio yn unol â hynny.
Cyflwynodd AlphaPlus eu canfyddiadau i ni ar gyfer pob cam. Roedd hyn yn cynnwys
rhywfaint o drafodaeth ar y themâu a ddaeth i'r amlwg ar gyfer pob pwnc, yn ogystal ag
ystyried themâu trawsbynciol a ddaeth i'r amlwg ar draws pynciau. Ceir amlinelliad o'r
canfyddiadau yn yr adroddiad hwn a gellir dod o hyd i grynodebau gweithredol pob
cam ar wefan Cymwysterau Cymru.
3. Pwyntiau i'w nodi
Roedd y grwpiau ffocws yn darparu cyfoeth o ddata gan ddysgwyr. Fodd bynnag, wrth
fyfyrio ar ganfyddiadau dysgwyr a amlinellir yn yr adroddiad hwn, mae'n bwysig cadw
mewn cof y pwyntiau canlynol:
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a) Adeg y grwpiau ffocws, nid oedd rhai dysgwyr wedi cwblhau'r dasg asesu diarholiad derfynol yr oeddent yn ei thrafod. O ganlyniad, gall eu barn fod yn
seiliedig ar ffug asesiad neu'r gwaith yr oeddent wedi'i wneud i baratoi ar gyfer yr
asesiad. Yn yr un modd, ni fyddai dysgwyr wedi cwblhau eu harholiadau terfynol.
O ganlyniad, roedd unrhyw gymariaethau a wnaethant rhwng asesiadau diarholiad ac arholiadau terfynol yn seiliedig ar ganfyddiad o sut allai eu
harholiadau terfynol fod, yn eu barn hwy. Er ei bod yn debygol bod y canfyddiad
hwn o leiaf wedi'i lywio'n rhannol gan brofiad arholiad neu brawf blaenorol, nid
oedd hyn o reidrwydd mewn amgylchedd lle’r oedd llawer yn y fantol.
b) Gan fod y grwpiau'n cynnwys pobl ifanc, roedd athrawon yn cael mynychu os
oeddent hwy neu'r ganolfan yn teimlo ei bod yn briodol. Digwyddodd hyn mewn
llond llaw o achosion a gallai fod wedi effeithio ar rai o sylwadau'r dysgwyr.
Grwpiau ffocws athrawon
1. Casglu data
Gwahoddwyd athrawon i fynychu grŵp ffocws pwnc-benodol a gynhaliwyd ar ôl oriau
ysgol i drafod eu canfyddiadau a'u profiadau o gyflenwi ac asesu asesiadau di-arholiad
yn eu pwnc.
Gwahoddwyd athrawon i gymryd rhan yn y grwpiau ffocws drwy e-byst a anfonwyd at
swyddogion arholiadau neu benaethiaid ym mhob canolfan yng Nghymru sy'n cynnig
cymwysterau TGAU cymeradwy. Hyrwyddwyd y grwpiau ffocws hefyd drwy ein gwefan,
cyhoeddiadau ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, mewn amrywiaeth o gylchlythyrau
i randdeiliaid, a thrwy rai digwyddiadau hyfforddi CBAC.
Oherwydd prinder athrawon yn cofrestru ar gyfer rhai digwyddiadau, nid oeddem yn
gallu cynnal yr holl grwpiau ffocws yr oeddem wedi'u cynllunio. Yng ngham 1, roeddem
wedi bwriadu cynnal un grŵp ffocws fesul pwnc mewn chwe lleoliad ledled Cymru:
Aberystwyth, Caerdydd, Llandudno, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam. Yng ngham 2,
gostyngwyd hyn i bum lleoliad i adlewyrchu'r patrymau cofrestru a brofwyd yng ngham
1.
Ar rai achlysuron, cofrestrodd mwy na deg o athrawon i fynychu grŵp ffocws penodol.
Er mwyn rhoi cyfle i'r holl fynychwyr gymryd rhan lawn, rhannwyd y mynychwyr yn ddau
grŵp ffocws a oedd yn rhedeg ar yr un pryd. Mewn rhai achosion, dim ond un athro a
oedd wedi cofrestru i fod yn bresennol a ddaeth. Ar yr achlysuron hyn, cynhaliwyd
cyfweliad lled-strwythuredig.
Ar draws y ddau gam, cynhaliwyd 38 o grwpiau ffocws a phedwar cyfweliad, a siaradom
â thua 150 o athrawon. Amlinellir nifer y grwpiau ffocws neu'r cyfweliadau a gynhaliwyd
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ar gyfer pob pwnc, a nifer yr athrawon a gymerodd ran, yn y crynodeb pwnc perthnasol
yn yr adroddiad hwn.
Roedd y rhai a oedd yn bresennol yn cynrychioli amrywiaeth o fathau o ganolfannau,
gan gynnwys ysgolion uwchradd a gynhelir, colegau addysg bellach, unedau cyfeirio
disgyblion, carchardai ac ysgolion annibynnol.
Cynhaliwyd yr holl grwpiau ffocws gan aelodau o staff Cymwysterau Cymru gan
ddefnyddio canllaw trafod lled-strwythuredig y cytunwyd arno ymlaen llaw. Cynhaliwyd
pob grŵp ffocws drwy gyfrwng y Saesneg, ac eithrio grwpiau ffocws yn trafod
cymwysterau TGAU mewn Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. Cynhaliwyd y
grwpiau hyn drwy gyfrwng y Gymraeg. Darparwyd cyfieithydd ar gyfer grwpiau ffocws
yn trafod Cymraeg Ail Iaith fel y gallai cyfranogwyr ymateb yn iaith eu dewis.
2. Dadansoddi ac adrodd
Cafodd pob grŵp ffocws ei recordio a'i drawsgrifio air am air. Cafodd grwpiau ffocws a
gynhaliwyd yn Gymraeg eu trawsgrifio i'r Gymraeg yn gyntaf ac yna eu cyfieithu i'r
Saesneg. Gwiriwyd y trawsgrifiadau hyn a gyfieithwyd gan yr aelod dwyieithog o staff a
gynhaliodd y grwpiau ffocws yn Gymraeg. Cynhaliwyd dadansoddiad ar wahân ar gyfer
pob pwnc. Gan fod mwy o grwpiau ffocws yn hyfyw mewn rhai pynciau nag eraill,
addaswyd ein dull dadansoddi i adlewyrchu faint o wybodaeth a gasglwyd.
a) Mewn pynciau lle cynhaliwyd o leiaf ddau grŵp ffocws gyda mwy na phedwar o
fynychwyr i gyd, darllenodd dau ymchwilydd bob trawsgrifiad a nodi themâu ac
is-themâu posibl yn annibynnol. Yna, cyfarfu'r ymchwilwyr i groeswirio'r
canfyddiadau ac i gytuno ar y themâu ac is-themâu terfynol. Archwiliwyd
canfyddiadau pwnc-benodol mewn perthynas â phob un o'r themâu yn fanwl ac
fe'u crynhowyd yn yr adroddiad hwn.
b) Mewn pynciau lle dim ond un grŵp ffocws neu gyfweliad oedd wedi digwydd,
neu lle'r oedd pedwar neu lai o fynychwyr wedi cymryd rhan mewn dau grŵp
ffocws, darllenodd un ymchwilydd bob trawsgrifiad a chrynhoi'r canfyddiadau ar
gyfer yr adroddiad hwn.
Arolwg ar-lein i athrawon
1. Casglu data
Ar draws dau gam y prosiect, buom yn gweithio gydag SRI i gynnal arolwg ar-lein i
athrawon i ategu'r wybodaeth a gasglwyd gennym drwy'r grwpiau ffocws. Roedd yr
arolwg yn cynnwys 12 cwestiwn am y cymhwyster a oedd yn seiliedig ar lwybrau
ymholi'r prosiect. Roedd naw o'r cwestiynau hyn mewn dwy ran ac roeddent yn cynnwys
cwestiwn caeedig lle gofynnwyd i ymatebwyr ddewis yr opsiwn a oedd yn nodi eu barn
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orau a chwestiwn penagored a oedd yn rhoi cyfle i ymatebwyr egluro eu hateb. Er
enghraifft, un o'r cwestiynau oedd:
a. Pa mor hydrin yw'r asesiad di-arholiad ar gyfer eich dysgwyr, yn eich barn
chi?
Yn hydrin iawn, Yn hydrin, Ddim yn hydrin nac yn anhydrin, Yn anhydrin, Yn
anhydrin iawn, Ddim yn siŵr.
b. Esboniwch eich ateb.
Roedd y tri chwestiwn arall yn gwestiynau penagored a oedd yn gofyn am ymateb
ysgrifenedig.
Er mwyn gosod y canfyddiadau yn eu cyd-destun, gofynnwyd i ymatebwyr hefyd
ddarparu rhywfaint o wybodaeth ychwanegol, megis eu rôl addysgu, ers pryd yr
oeddent yn addysgu, eu math o ganolfan a'u lleoliad daearyddol, ac ym mha iaith y
maent yn addysgu. Roedd yr arolwg ar gael yn ddwyieithog fel y gallai ymatebwyr
ddewis ymateb yn Gymraeg neu'n Saesneg.
Gwahoddwyd athrawon a oedd yn addysgu un o’r pynciau o ddiddordeb i gymryd rhan
yn yr arolwg drwy e-byst a anfonwyd at swyddogion arholiadau neu benaethiaid ym
mhob canolfan yng Nghymru sy'n cynnig y cymwysterau TGAU hyn. Yna anfonwyd
cyfres o negeseuon e-bost atgoffa ar adegau priodol. Hyrwyddwyd yr arolwg hefyd
drwy ein gwefan, cyhoeddiadau ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, mewn
amrywiaeth o gylchlythyrau i randdeiliaid, a thrwy Hwb.9
Yng ngham 1, roedd yr arolwg yn fyw o 3 Mehefin i 19 Gorffennaf 2019. Cafwyd 413 o
ymatebion yn ystod y cyfnod hwn. Yng ngham 2, roedd yr arolwg yn fyw o 24 Chwefror
i 3 Ebrill 2020. Cafwyd 155 o ymatebion yn ystod y cyfnod hwn. Amlinellir nifer yr
ymatebwyr ar gyfer pob pwnc yn y crynodeb pwnc-benodol yn yr adroddiad hwn.
Dylid nodi bod cam 2 yr arolwg athrawon ar agor ym mis Mawrth 2020 pan
gyhoeddwyd cyfnod o gyfyngiadau symud cenedlaethol o ganlyniad i’r pandemig
COVID-19. Daeth y gwaith o hyrwyddo'r arolwg i ben bryd hynny i helpu i leihau'r baich
diangen ar athrawon a chanolfannau. O ganlyniad, cafwyd llai o ymatebion nag a
ragwelwyd yn wreiddiol.
2. Dadansoddi ac adrodd
Dadansoddodd SRI yr holl gwestiynau yn yr arolwg. Roedd hyn yn cynnwys nodi'r prif
themâu a gododd o ymatebion ysgrifenedig. Adroddwyd eu canfyddiadau yn ôl i ni a
defnyddiwyd y dystiolaeth hon i lywio'r canfyddiadau a amlinellir yn yr adroddiad hwn.

Hwb yw'r llwyfan dysgu digidol ar gyfer dysgu ac addysgu yng Nghymru. Mae Hwb yn darparu ystod o
offer ac adnoddau dwyieithog a ariennir yn ganolog i athrawon a dysgwyr.
9
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3. Pwyntiau i'w nodi
Roedd yr arolwg ar-lein hwn yn offeryn defnyddiol ar gyfer gwirio rhywfaint o'r
wybodaeth a gasglwyd yn y grwpiau ffocws athrawon ac ar gyfer casglu gwybodaeth
bellach mewn pynciau lle'r oedd presenoldeb athrawon mewn grwpiau ffocws yn isel.
Roedd hefyd yn sicrhau bod cymaint o athrawon â phosibl yn gallu rhannu eu barn
gyda ni. Fodd bynnag, wrth fyfyrio ar y canfyddiadau, mae'n bwysig cadw mewn cof nad
oedd yn bosibl cadarnhau dealltwriaeth ymatebwyr o'r hyn a olygir wrth asesu diarholiad. Mewn rhai ymatebion, roedd yn amlwg nad oedd yr ymatebwyr yn siŵr pa
uned waith oedd yr asesiad di-arholiad. O ganlyniad, gallai rhai o'u safbwyntiau fod yn
gysylltiedig ag elfennau eraill o'r cymhwyster.
Dull datblygu’r adran canfyddiadau trawsbynciol
Mae adran canfyddiadau trawsbynciol yr adroddiad hwn yn myfyrio ynghylch rhai o'r
prif ganfyddiadau a ddaeth i'r amlwg ar draws nifer o bynciau, neu grwpiau o bynciau.
Nodwyd y rhain o adolygu'r crynodebau ar gyfer pynciau cam 1 a nodi pa themâu a
ddaeth i'r amlwg sawl gwaith. Ar ôl i ni ddadansoddi'r data a drafftio'r crynodebau ar
gyfer pynciau yng ngham 2, gwnaethom eu croeswirio a chytuno ar y prif themâu ar
draws y ddau gam.
Mae'r adran canfyddiadau trawsbynciol hefyd yn cyffwrdd â rhai themâu sy'n benodol i
ganolfan, megis amserlennu a hwyluso sesiynau dal i fyny i ddysgwyr, a ddaeth i'r
amlwg ar draws rhai pynciau. Gan fod y rhain yn llai uniongyrchol gysylltiedig â
chynllunio cymwysterau, ni chânt eu trafod mewn crynodebau pwnc unigol. Nodwyd y
themâu hyn yn ystod y dadansoddiad ar gyfer pob cam o'r gwaith ac ystyriwyd pa mor
aml y daethant i'r amlwg wrth ddrafftio'r adran hon o'r adroddiad. Trafodir y rhai a
ddigwyddodd amlaf.
Pwyntiau i'w nodi
Fel gyda phob prosiect ymchwil, mae amrywiaeth o gryfderau a chyfyngiadau yn
perthyn i’r wybodaeth a gasglwyd gennym. Wrth ystyried y canfyddiadau, mae'n bwysig
cadw mewn cof y pwyntiau canlynol:
1. Nid yw'r canfyddiadau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn gynhwysfawr; y diben
yw rhoi ymdeimlad o'r prif ganfyddiadau. Mae cydweithwyr yn Cymwysterau
Cymru sy'n gweithio ar ddatblygu cynigion ar gyfer cymwysterau yn y dyfodol
wedi cael gwybod am y canfyddiadau manwl o bob darn o ymchwil.
2. Defnyddiodd yr ymchwil fethodolegau ansoddol yn bennaf i gydredeg â'r nod o
ddeall canfyddiadau a phrofiadau dysgwyr ac athrawon. Er ein bod wedi casglu
cyfoeth o ddata, roedd y sampl o gyfranogwyr yn hunan-ddethol, naill ai drwy
ganolfannau'n dewis pa ddysgwyr i fynychu grwpiau ffocws neu drwy athrawon
eu hunain yn dewis cymryd rhan ai peidio. Gan nad yw'r sampl ar hap nac wedi'i
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

bwysoli, nid yw'n bosibl cyffredinoli'r canfyddiadau i'r boblogaeth ehangach o
ddysgwyr ac athrawon. Yn ogystal, mewn rhai pynciau, roedd nifer yr athrawon a
gymerodd ran yn isel, felly mae'n annhebygol y cynrychiolir barn holl athrawon y
pynciau hynny.
Roedd amseriad yr ymchwil hon yn golygu bod y manylebau ar gyfer rhai
pynciau yn dal yn gymharol newydd, ac mae'n debygol bod athrawon yn dal i
ymgyfarwyddo â'u cyflenwi a'u hasesu. Mae'n werth nodi ei bod yn rhesymol
disgwyl, gyda manyleb unrhyw gymhwyster newydd, y gallai athrawon nodi
pryderon sy'n gysylltiedig â'i weithredu, ac y gallai’r rheini leddfu wrth iddynt
ymgyfarwyddo ag ef.
Yn yr un modd, mae'r canfyddiadau'n adlewyrchu barn dysgwyr ac athrawon ar
yr adeg y casglwyd y data. Mae'n bosibl bod adnoddau, hyfforddiant ac
arweiniad ychwanegol ar gael yn y cyfamser a allai fod wedi effeithio ar rai o'r
safbwyntiau a fynegwyd. Yn ogystal, ni all yr adroddiad gynrychioli sut y gallai
barn fod wedi newid o ganlyniad i’r pandemig COVID-19 ac nid yw'n ystyried
profiadau o addysgu a dysgu asesiadau di-arholiad yn ystod y cyfnod hwn.
Yn gyffredinol, darperir mwy o fanylion am ganfyddiadau athrawon na
chanfyddiadau dysgwyr. Y rheswm pennaf am hyn yw bod canfyddiadau
athrawon wedi’u casglu drwy arolwg yn ogystal â grwpiau ffocws, roedd
athrawon yn gallu trafod cynllun yr asesiad di-arholiad yn fanylach na'r dysgwyr,
ac roedd y grwpiau ffocws yn hirach.
Wrth gymharu barn dysgwyr ac athrawon, mae'n bwysig ystyried y gwahanol
rolau a'r profiadau blaenorol sydd ganddynt mewn asesu di-arholiad. Er
enghraifft, mae athrawon yn cyflenwi ac yn asesu'r asesiadau di-arholiad, a
hynny’n aml dros nifer o flynyddoedd. Bydd gan rai hefyd brofiad o addysgu ac
asesu manylebau etifeddol, a allai fod wedi defnyddio gwahanol ddulliau asesu
neu lefelau rheoli. I'r gwrthwyneb, mae dysgwyr yn cwblhau'r dasg neu dasgau
asesu di-arholiad yn rhan o'u rhaglen astudio, ac yn gwneud hynny unwaith yn
unig yn gyffredinol. O ganlyniad, gallai athrawon ddefnyddio eu profiadau
blaenorol yn fwy na dysgwyr, ac efallai bod hynny wedi effeithio ar eu barn.
Mae hyd y crynodebau yn fyrrach ar gyfer rhai pynciau nag eraill. Y rheswm am
hyn yw:
a. Roedd cyfanswm yr athrawon a gymerodd ran yn yr ymchwil hon yn is
mewn rhai pynciau nag eraill. O ganlyniad, roedd maint yr wybodaeth a
oedd ar gael yn amrywio.
b. Mewn rhai pynciau, mae mwy nag un uned neu dasg asesu di-arholiad, a
hynny’n golygu’n aml fod gan ddysgwyr ac athrawon fwy i'w trafod.
Mae'r themâu’n gwahaniaethu ychydig ar draws pob un o'r pynciau. Y rheswm
am hyn yw bod y crynodebau'n canolbwyntio ar y prif ganfyddiadau, ac ni
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lwyddodd pob llwybr ymholi i ddwyn canfyddiad arwyddocaol allan ym mhob
pwnc.
9. Mae'r canfyddiadau'n cynrychioli barn yr athrawon a'r dysgwyr hynny a
gymerodd ran yn yr ymchwil ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli barn
awduron yr adroddiad na Cymwysterau Cymru.
10. Nid ydym wedi gwirio cywirdeb y safbwyntiau a rannwyd gan athrawon a
dysgwyr. Diben yr adroddiad hwn yw amlinellu'n gywir yr hyn a ddywedwyd
wrthym. Mae'n bosibl bod rhai safbwyntiau'n adlewyrchu anghywirdebau neu
ddealltwriaeth rannol o'r ffeithiau ar ran y cyfranogwyr. Yn ogystal, mae barn am
brofiad rhywun o gyflenwi neu gwblhau asesiad yn aml yn oddrychol a gall
amrywiaeth o ffactorau ddylanwadu arni, megis profiad addysgu, mynediad at
adnoddau mewn canolfan, neu faint carfan.
11. Nid yw'r canfyddiadau'n adlewyrchu gwerthusiad llawn o gynllunio ac asesu
asesiadau di-arholiad. Byddai hyn yn gofyn ystyried ystod ehangach o
dystiolaeth, megis barn y corff dyfarnu neu ddadansoddiad ystadegol o
anhawster yr asesiadau.
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Canfyddiadau
TGAU Celf a Dylunio
Mae’r crynodeb hwn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau’r tri darn canlynol o ymgysylltu a
wnaed i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o asesiad di-arholiad
yng nghwrs TGAU Celf a Dylunio CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – naw athro ar draws dau grŵp ffocws
2. Arolwg ar-lein i athrawon – 29 ymatebydd
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, pob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg dysgwr
Digwyddodd yr ymgysylltiad hwn rhwng gwanwyn a haf 2019. Trefnwyd pedwar grŵp
ffocws arall ond methwyd â’u cynnal, naill ai oherwydd nad oedd y rhai a gofrestrodd
wedi mynychu'r sesiwn neu oherwydd bod rhy ychydig o athrawon wedi cofrestru i fod
yn bresennol.
Roedd mwyafrif safbwyntiau’r athrawon a gasglwyd yn yr ymgysylltiad hwn gan y rhai
sy'n dysgu mewn ysgolion uwchradd prif ffrwd. Fodd bynnag, yn y pwnc hwn, nododd
rhai athrawon yn benodol eu bod yn addysgu mewn uned cyfeirio disgyblion neu
leoliad addysg amgen. Lle roedd eu barn yn wahanol, fe'u hamlygwyd yn yr adroddiad
cryno hwn.
Er bod y safbwyntiau a fynegwyd trwy’r fforymau hyn yn ystyrlon, dim ond i sampl fach
y gellir eu priodoli ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn holl athrawon a
dysgwyr TGAU Celf a Dylunio yng Nghymru.
Er bod Cymwysterau Cymru yn ystyried yr holl bwyntiau a godwyd trwy gydol yr
ymgysylltiad, pwrpas y ddogfen hon yw rhoi crynodeb o'r prif themâu. Mae esboniad
manwl o'n hymagwedd tuag at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o’r asesiad di-arholiad
Asesir y TGAU ar gyfer celf a dylunio yn gyfan gwbl trwy asesiad di-arholiad. Mae’n
ofynnol i ddysgwyr gwblhau dau asesiad: uned 1, portffolio (gwerth 60% o’r
cymhwyster) ac uned 2, asesiad wedi’i osod yn allanol (gwerth 40% o'r cymhwyster).
Uned 1: Portffolio
Ar gyfer eu portffolio, mae dysgwyr yn cynhyrchu corff ymarferol o waith yn seiliedig ar
thema neu bwnc sy'n cael ei bennu gan y dysgwr neu ei ddarparu gan ei ganolfan. Mae
dysgwyr yn datblygu'r corff o waith mewn trafodaeth â'u hathro. Anogir athrawon i
gynghori’r dysgwr wrth iddo ddewis ei thema a'i destun i sicrhau lefel briodol o her. Nid
oes terfyn amser i’r asesiad ond mae CBAC yn argymell y dylai canolfannau bennu
terfyn amser mewnol ar gyfer cwblhau’r portffolio cyn yr asesiad wedi’i osod yn allanol
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yn dechrau ym mis Ionawr. Rhaid cyflwyno marciau erbyn y dyddiad cau ym mis Mai a
amlinellwyd gan CBAC.
Uned 2: Aseiniad wedi'i osod yn allanol
Mae’r asesiad wedi’i osod yn allanol yn cynnwys dwy ran: cyfnod astudio paratoadol a
chyfnod o ddeng awr o waith ffocws parhaus. Rhaid i ddysgwyr ddewis un aseiniad o
blith detholiad a ddarperir yn flynyddol gan y corff dyfarnu, CBAC. Mae dysgwyr yn
defnyddio'r cyfnod paratoi i gynnal ymchwil ac astudiaethau ategol i ddatblygu ymateb
creadigol personol i'r aseiniad. Y ganolfan sy’n pennu hyd y cyfnod paratoi a gellir
cwblhau'r gwaith yn yr ystafell ddosbarth ac yn y cartref. Caniateir i athrawon roi
arweiniad yn ystod y cam hwn ynghylch argaeledd adnoddau a sicrhau bod gwaith yn
cael ei gwblhau o fewn gofynion y fanyleb. Y ganolfan sy'n pennu man cychwyn a
diwedd y cyfnod paratoi. Yna mae dysgwyr yn defnyddio'r cyfnod o ffocws parhaus i
gynhyrchu 'datrysiad i'w syniadau'. Mae'r cyfnod o ffocws parhaus yn cael ei gynnal heb
gymorth ac o dan oruchwyliaeth yn y ganolfan. Trefnir y cyfnod parhaus o ddeg awr gan
y ganolfan a gallai gychwyn ar ôl 2 Ionawr yn y flwyddyn olaf o astudio ar gyfer y
cymhwyster a rhaid cyflwyno marciau erbyn dyddiad cau ym mis Mai a bennir gan
CBAC. Ar ddiwedd y ffocws parhaus, rhaid i ddysgwyr ddewis, gwerthuso a chyflwyno eu
cyflwyniadau i'w hasesu.
Yn y ddau asesiad, mae'n ofynnol i ddysgwyr gofnodi eu syniadau a'u harsylwadau trwy
anodi ysgrifenedig yn ogystal â thrwy gyfryngau gweledol.
Mae'r ddau asesiad yn cael eu marcio gan athrawon yn fewnol. Rhaid i athrawon
ymgynghori â’r cynllun marcio a’r offer asesu a ddarperir gan CBAC i benderfynu i ba
fand y mae gwaith dysgwyr yn perthyn ar gyfer pob un o'r pedwar amcan asesu.
Mae marciau yn cael eu safoni'n fewnol ar lefel canolfan a dewisir sampl o waith a
gynhyrchir yn awtomatig i'w gymedroli'n allanol gan CBAC.
Ar y diwrnod y cyhoeddir canlyniadau TGAU, mae pob canolfan yn derbyn adroddiad
cymedrolwr sy’n rhoi adborth ar eu prosesau asesu di-arholiad ym mhob asesiad.
Cyhoeddir adroddiad prif gymedrolwr hefyd yn flynyddol, sy’n amlinellu nodweddion
allweddol tasgau’r asesiad di-arholiad mewn celf y flwyddyn honno.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael ar gyfer ei addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2016
ac fe’i dyfarnwyd gyntaf yn haf 2018 – gellir darllen manylion llawn yr asesu di-arholiad
yn y fanyleb.
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Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Priodoldeb yr
asesiadau

Crynodeb o'r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau dysgwyr10
Teimlai dysgwyr fod y creadigrwydd sy'n sail i gelf a dylunio (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel celf) yn haeddu
math gwahanol o asesiad i arholiadau ysgrifenedig. Fe wnaethant awgrymu, oherwydd bod y gwaith sy’n
cyfrannu at ganlyniad yr asesiad terfynol yn cael ei greu dros gyfnod o amser, ei fod yn adlewyrchu gallu
yn fwy teg nag y credent fyddai'n bosibl mewn arholiad.
Canfyddiadau athrawon
1. Roedd bron pob athro yn teimlo bod asesu celf trwy asesu di-arholiad 100% yn briodol, gyda rhai
yn nodi nad oedd celf yn addas ar gyfer asesiad ysgrifenedig yn bennaf.
2. Pwysleisiwyd budd asesu celf trwy asesiad di-arholiad yn unig yn arbennig ar gyfer dysgwyr o
unedau cyfeirio disgyblion neu leoliadau addysg amgen, a’r rheini sy’n ei chael yn anodd gwneud
asesiadau ysgrifennu estynedig.
Canfyddiadau athrawon
Trafododd llawer o athrawon lefel yr hyblygrwydd a roddir gan yr asesiadau. Roedd cryfderau’r dull hwn a
grybwyllwyd ganddynt yn cynnwys:
1. Mae’r ystod eang o themâu y gallai dysgwyr eu dewis yn yr asesiad wedi’i osod yn allanol a’r cyfle i
ddewis eu thema eu hunain ar gyfer eu portffolio yn golygu y gallant ddewis ffocws yn seiliedig ar
eu diddordebau personol.
2. Yr opsiwn i ledaenu’r deg awr o amser ffocws i’r asesiad wedi’i osod yn allanol dros sawl sesiwn.
3. Mae manyleb nad yw'n rhy ragnodol yn annog creadigrwydd.

Ni ofynnwyd i athrawon am bwrpas asesiad di-arholiad mewn Celf a Dylunio oherwydd nad oes gan y cymhwyster gydran arholiad ysgrifenedig a’i fod yn
cael ei asesu 100% drwy asesu di-arholiad.
10
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Dywedwyd hefyd fod yr amser yr oedd ei angen i baratoi ar gyfer yr asesiad wedi’i osod yn allanol yn
briodol ac awgrymwyd bod yr amser hwn yn gwneud yr asesiad yn deg oherwydd bod gan ddysgwyr
amser i baratoi eu hymateb.

Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

Pa mor hylaw
oedd hyn i’r
dysgwyr

Canfyddiadau dysgwyr
Roedd y dysgwyr yn gadarnhaol ynglŷn â chael eu hasesu ar waith sy'n cael ei greu dros gyfnod o amser.
Roedd yna ymdeimlad bod dysgwyr yn gwerthfawrogi’r rhyddid roedd yr asesiad di-arholiad yn ei
ddarparu i fod yn greadigol a llywio eu prosiectau eu hunain.
Canfyddiadau athrawon
Roedd mwyafrif yr athrawon yn teimlo bod paratoi a chefnogi dysgwyr i gwblhau’r asesiadau di-arholiad
yn hylaw. Fodd bynnag, dywedwyd bod marcio a safoni mewnol ychydig yn llai hylaw, a nododd athrawon
ei bod weithiau’n anodd ei gyflawni mewn oriau gwaith arferol.
Nododd ychydig ohonynt fod pwysau ar staffio pan oedd athrawon yn mynd oddi ar yr amserlen i
oruchwylio’r asesiadau wedi’u gosod yn allanol.
Canfyddiadau athrawon
Teimlai mwyafrif yr athrawon fod yr asesiadau di-arholiad yn hylaw i ddysgwyr. Fodd bynnag, roedd rhai
yn teimlo bod y gofynion gan bynciau eraill, yr oeddent yn teimlo eu bod weithiau’n cael eu hystyried yn
flaenoriaeth uwch gan eu canolfan, yn ei gwneud hi’n anodd i ddysgwyr neilltuo amser i hyn.
Cododd hygyrchedd y gofyniad i ddefnyddio anodiadau a gwaith ysgrifenedig yn yr asesiad rai
safbwyntiau cyferbyniol fel a ganlyn:
1. Teimlai rhai fod yr opsiwn i ddefnyddio anodi, yn hytrach na ffurfiau estynedig o ysgrifennu, yn
gwneud y cymhwyster yn hygyrch i bob gallu.
2. Teimlai eraill, trwy ofyn i ddysgwyr ddefnyddio anodi neu fathau eraill o ymateb ysgrifenedig ochr
yn ochr ag ymatebion ymarferol ym mhob amcan asesu, fod ffocws wedi'i roi ar waith ysgrifenedig.

23

Awgrymwyd bod hyn yn anodd i’r rheini â galluoedd llythrennedd is ac y gallai gyfyngu ar y radd y
gallai dysgwyr â lefelau uwch o allu creadigol, ond lefelau llythrennedd is, ei chyflawni.
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai rhai dysgwyr fod celf yn rhoi seibiant o bynciau sy'n canolbwyntio ar arholiadau. Roedd yna
deimlad cyffredinol fod asesiadau di-arholiad yn llai o straen nag arholiadau, yn rhannol oherwydd eu bod
yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu casgliad o waith i'w asesu dros gyfnod o amser. Fodd bynnag,
trafododd y rhan fwyaf o ddysgwyr sut roeddent wedi treulio amser yn gweithio ar eu hasesiadau diarholiad gartref, gan ddweud y gallai asesiad di-arholiad celf fod yn fwy o straen na phynciau eraill gan ei
fod yn cymryd mwy o amser ac weithiau’n cymryd amser i ffwrdd oddi wrth adolygu pynciau eraill.
Lefel
rheolaeth11

Canfyddiadau athrawon
Teimlai llawer o athrawon fod lefel y rheolaeth yn gywir fwy neu lai ym mhob un o'r tri cham. Roedd y rhai
a wnaeth sylwadau pellach yn teimlo bod yr hyblygrwydd i ddysgwyr ddewis eu pwnc a'u themâu eu
hunain yn caniatáu dehongliad personol.
Ymhlith y pwyntiau a godwyd mewn perthynas â’r cyfleoedd sydd gan athrawon i roi adborth i ddysgwyr
roedd y canlynol:
1. Roedd y mwyafrif yn hapus â lefel yr adborth y caniatawyd iddynt ei ddarparu yn y cyfnod cyn y
ffocws parhaus yn yr asesiad wedi’i osod yn allanol.
2. Teimlai llawer ei bod yn iawn na ddylent gynnig cymorth yn ystod y sesiwn ffocws deg awr barhaus
yn yr asesiad wedi’i osod yn allanol.
3. Mae adborth ar y portffolio yn helpu dysgwyr i symud ymlaen i'r asesiad wedi’i osod yn allanol.
Canfyddiadau dysgwyr
Nododd rhai dysgwyr eu bod wedi ailwneud gwaith o ganlyniad i adborth athrawon. Teimlai eraill nad
oedd ganddynt amser i weithredu ar adborth pan gawsant hynny.

11

Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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Sgiliau
dysgwyr

Canfyddiadau athrawon
1. Roedd bron pob athro yn teimlo bod yr asesiadau di-arholiad yn caniatáu i ddysgwyr ddangos eu
sgiliau i ryw raddau.
2. Roedd yna deimlad fod yr opsiwn i ddysgwyr ddewis ffocws yn seiliedig ar eu sgiliau yn un o
gryfderau'r cwrs.
3. Dywedodd rhai fod yr asesiadau'n caniatáu i ddysgwyr ddatblygu sgiliau dros gyfnod o amser ac
mae hyn yn rhoi'r annibyniaeth iddynt dyfu.
4. Teimlai eraill, mewn rhai achosion, fod cyfyngiadau ar amser, megis cael eu tynnu allan o wersi ar
gyfer pynciau eraill neu’r terfyn amser ar gyfer yr asesiad wedi’i osod yn allanol, yn golygu nad yw
rhai dysgwyr yn gallu dangos eu sgiliau’n llawn.
Canfyddiadau dysgwyr
Awgrymodd dysgwyr fod y cyfnod estynedig o asesu yn datblygu eu sgiliau cadw amser. Trafododd rhai
sut y gwnaeth yr asesiadau di-arholiad helpu i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy eraill, megis y gallu i fod
yn ddadansoddol ac i anodi gwaith, y gallent eu cymhwyso i bynciau eraill.

Adnoddau

Canfyddiadau athrawon
Thema allweddol a gododd mewn perthynas ag adnoddau a chyllidebau oedd y dywedid eu bod dan
bwysau. Ymhlith y pryderon a godwyd roedd y canlynol:
1. Dywedodd rhai athrawon nad oedd ganddynt ddigon o ddeunyddiau i ddysgwyr eu defnyddio.
2. Dywedodd rhai athrawon eu bod wedi defnyddio eu harian eu hunain i brynu adnoddau fel paent
ac offer ffotograffiaeth.
3. Nododd rhai athrawon hefyd eu bod wedi gofyn i ddysgwyr dalu am eu deunyddiau eu hunain.
Canfyddiadau dysgwyr
Trafodwyd gweithio ar yr asesiadau di-arholiad gartref mewn rhai achosion fel rhywbeth oedd yn
angenrheidiol oherwydd mynediad cyfyngedig i gyfleusterau TG o fewn amser gwersi celf.
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Meini prawf
asesu

Canfyddiadau athrawon
1. Teimlai llawer o athrawon fod y meini prawf asesu yn glir.
2. Cafwyd trafodaethau ynghylch y ffaith y gallai asesu celf fod yn oddrychol a'i fod yn agored i'w
ddehongli.
3. Teimlai rhai fod y meini prawf asesu yn taro cydbwysedd rhwng yr hyblygrwydd sydd ei angen i
asesu darnau creadigol a'r strwythur sydd ei angen i sicrhau eglurder.
Teimlai rhai fod angen mwy o eglurder yn y cynllun marcio. Dywedodd y rhai a oedd yn teimlo y gallai fod
gwelliannau i'r meini prawf asesu:
1. Mae angen diffiniadau o rai termau allweddol – er enghraifft, pa gyfaint o waith y mae’r ansoddair
‘cyfyngedig’ yn cyfeirio ato.
2. Roedd rhai o'r farn bod y defnydd awgrymedig o anodiadau neu fathau eraill o ymateb
ysgrifenedig ar draws pob un o'r amcanion asesu yn rhoi ffocws anghymesur ar ymatebion
ysgrifenedig.
3. Mae rhywfaint o ailadrodd sgiliau ar draws bandiau sy'n arwain at ansicrwydd ynghylch ble i
ddyfarnu marciau.
4. Mae yna naid fawr yn y disgwyliadau rhwng rhai bandiau.

Parodrwydd a
hyfforddiant
athrawon

Canfyddiadau athrawon
Roedd y mwyafrif yn teimlo’n barod i gyflawni’r asesiadau di-arholiad, yr oedd llawer yn ei briodoli i
gefnogaeth gan eu hadran a'r corff dyfarnu. Dywedodd rhai eu bod yn teimlo’n barod ond soniasant fod
cyfyngiadau cyllidebol yn eu hatal rhag bod yn hollol barod oherwydd y deunyddiau cyfyngedig oedd ar
gael.
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Wrth drafod cyfleoedd hyfforddi, nododd rhai athrawon nad oedd ganddynt lawer o arian ar gael i
fynychu hyfforddiant oherwydd cyfyngiadau cyllidebol. Dywedodd athrawon eu bod eisiau hyfforddiant a
oedd yn benodol i’r amcanion asesu, ynghyd â mwy o gyfleoedd i fynychu hyfforddiant ar-lein.
Agweddau i'w
cadw

Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar yr asesiadau di-arholiad y maent yn credu sy’n gweithio’n dda ac
y dylid eu cadw wrth ddatblygu'r cymhwyster.
1. Y thema fwyaf cyffredin a godwyd oedd bod yr asesiadau’n rhoi amser i ddysgwyr archwilio a
datblygu eu syniadau.
2. Soniwyd hefyd am hyblygrwydd yr asesiadau, o ran yr agwedd at addysgu a'r opsiwn i ddysgwyr
allu dewis ffocws sy'n darparu ar gyfer eu cryfderau.

Meysydd i'w
datblygu

Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon hefyd nodi agweddau ar yr asesiadau di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu
datblygu mewn unrhyw ffurf ar y cymhwyster yn y dyfodol. Y thema fwyaf cyffredin oedd yr hoffai
athrawon gael mwy o eglurder ynghylch yr amcanion asesu a'r meini prawf marcio. Nododd rhai na
fyddent yn newid unrhyw beth am yr asesiadau di-arholiad. Ymhlith yr awgrymiadau eraill roedd:
1. Diwygio'r cynllun marcio fel nad yw dysgwyr sydd â lefelau llythrennedd is yn cael eu cyfyngu i'r
bandiau is ym mhob amcan asesu oherwydd meini prawf sy'n gofyn am lefelau llythrennedd
penodol.
2. Mwy o adnoddau cyfrwng Cymraeg.
Yn ogystal â rhannau o’r asesiadau di-arholiad y byddent yn eu datblygu, soniwyd am agweddau o fewn
canolfannau nad ydynt yn rhan o ddyluniad y cymwysterau. Roedd y rhain yn cynnwys sicrhau bod maint
dosbarthiadau yn hylaw a bod cyllidebau tebyg ar draws adrannau mewn gwahanol ganolfannau.
Awgrymwyd hefyd cael yr opsiwn o gwrs byr TGAU yn y pwnc.
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TGAU Cyfrifiadureg
Mae’r crynodeb hwn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau’r tri darn canlynol o ymgysylltu a
wnaed i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o asesiad di-arholiad
yng nghwrs TGAU Cyfrifiadureg CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – 23 o athrawon ar draws pum grŵp ffocws
2. Arolwg ar-lein i athrawon – 58 o ymatebwyr
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, pob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg dysgwr
Digwyddodd yr ymgysylltiad hwn yng ngwanwyn a haf 2019. Trefnwyd un grŵp
ffocws arall ond methwyd â’i gynnal, naill ai oherwydd nad oedd y rhai a gofrestrodd
wedi mynychu'r sesiwn neu oherwydd bod rhy ychydig o athrawon wedi cofrestru i
fod yn bresennol.
Er bod y safbwyntiau a fynegwyd trwy’r fforymau hyn yn ystyrlon, dim ond i sampl
weddol fach y gellir eu priodoli ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn holl
athrawon a dysgwyr TGAU Cyfrifiadureg yng Nghymru. Er bod Cymwysterau Cymru
yn ystyried yr holl bwyntiau a godwyd trwy gydol yr ymgysylltiad, pwrpas y ddogfen
hon yw rhoi crynodeb o'r prif themâu. Mae esboniad manwl o'n hymagwedd tuag at
y prosiect yn y cyflwyniad.
Wrth fyfyrio ar y crynodeb hwn, dylid ystyried bod y data hwn wedi'i gasglu cyn i'r
cymhwyster gael ei ddyfarnu am y tro cyntaf. O ganlyniad, roedd unrhyw sylwadau a
oedd yn cyfeirio at berfformiad dysgwyr ar yr asesiad di-arholiad yn seiliedig ar
ragfynegiadau athrawon o’r hyn y gellid ei ddyfarnu i ddysgwr am ei dasg, yn hytrach
nag ar ganlyniadau a oedd wedi'u safoni gan y corff dyfarnu, CBAC. Dylid nodi hefyd
bod llawer o athrawon, ar adeg yr ymgysylltu, yn cyflawni tasg asesiad di-arholiad am
y tro cyntaf. Felly gallai heriau sy’n gysylltiedig â gweithredu manyleb newydd a’r
ffaith eu bod yn anghyfarwydd â’r cynnwys a’r model asesu fod wedi effeithio ar
ymatebion.
Crynodeb o’r asesiad di-arholiad
Mewn TGAU Cyfrifiadureg, mae’n ofynnol i ddysgwyr gwblhau tasg datblygu
meddalwedd, sy’n cyfrannu 20% tuag at radd derfynol eu cymhwyster. Mae ganddyn
nhw 20 awr i raglennu datrysiad i broblem sy'n cael ei gosod yn flynyddol gan CBAC.
Rhaid i ddysgwyr ddadansoddi’r broblem, dylunio a datblygu datrysiad, ei brofi, a
rhoi awgrymiadau ar sut y gellir datblygu'r rhaglen ymhellach. Trwy gydol y dasg,
rhaid i ddysgwyr gadw log mireinio i ddangos eu bod yn gweithio mewn modd
rhesymegol a systematig. Rhaid iddynt hefyd gyflwyno adroddiad i ddangos eu
gwaith gydag awgrym o derfyn o 2,000 o eiriau.
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Rhaid cwblhau'r holl waith dan amodau rheoledig o dan oruchwyliaeth uniongyrchol
athro. Dim ond os na all dysgwr symud ymlaen i ran nesaf y prosiect heb gymorth y
gall athrawon gynnig cefnogaeth. Rhaid cofnodi unrhyw gefnogaeth a roddir a'i
hystyried wrth farcio'r gwaith.
Mae’r asesiad di-arholiad yn cael ei farcio a'i safoni gan athrawon gan ddefnyddio
meini prawf asesu a ddarperir gan CBAC. Yna cyflwynir sampl gynrychioliadol o'r
gwaith a gwblhawyd ym mhob canolfan i CBAC i'w chymedroli. Ar y diwrnod y
cyhoeddir canlyniadau TGAU, mae pob canolfan yn derbyn adroddiad cymedrolwr
sy’n rhoi adborth ar brosesau eu hasesiadau di-arholiad. Cyhoeddir adroddiad prif
gymedrolwr hefyd yn flynyddol, sy’n amlinellu nodweddion allweddol yr asesiad diarholiad mewn cyfrifiadureg y flwyddyn honno.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael ar gyfer ei addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi
2017 ac fe’i dyfarnwyd gyntaf yn haf 2019 – gellir darllen manylion llawn yr asesiad
di-arholiad yn y fanyleb.
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Pwrpas

Pwysoliad

Crynodeb o'r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Yn gyffredinol, roedd athrawon yn teimlo mai pwrpas asesiad di-arholiad yw galluogi dysgwyr i ddatblygu,
cymhwyso a dangos sgiliau rhaglennu ymarferol. Awgrymwyd bod y rhan fwyaf o ddysgwyr yn deall
cysyniadau rhaglennu yn well os oes ganddynt brofiad ymarferol o'u cymhwyso, sydd yn ei dro yn helpu i fagu
eu hyder ar gyfer arholiadau a'u paratoi'n well ar gyfer diwydiant.
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai dysgwyr mai prif bwrpas asesiad di-arholiad yw eu galluogi i ddangos eu 'gwir allu', heb i bwysau
arholiad effeithio arno. Roeddent hefyd yn teimlo bod yr asesiad di-arholiad yn eu helpu i ddeall rhai o'r
cysyniadau sy'n cael eu hasesu yn yr arholiad.
Canfyddiadau athrawon
Roedd barn athrawon ar briodoldeb pwysoliad yr asesiad di-arholiad yn amrywio.
1. Teimlai rhai fod y pwysoliad yn rhy isel oherwydd nad yw'n adlewyrchu:
a. Y swm helaeth o waith ac amser addysgu sydd ei angen i baratoi dysgwyr ar gyfer y dasg, ac i
ddysgwyr ei chwblhau wedyn.
b. Anhawster y dasg.
c. Pwysigrwydd sgiliau rhaglennu mewn diwydiant.
2. Dywedodd rhai, oherwydd bod llai na hanner y marciau sydd ar gael ar gyfer yr asesiad di-arholiad yn
seiliedig ar sgiliau rhaglennu ymarferol, fod cyfran y marciau sy'n asesu'r sgiliau hyn yn y cymhwyster
cyffredinol yn rhy isel.
3. Teimlai rhai fod y pwysoliad yn briodol ond heb roi fawr o fewnwelediad i'w rhesymu.
4. Teimlai rhai fod y pwysoliad yn rhy uchel oherwydd:
a. Mae lefel yr anhawster yn golygu nad yw'r dasg yn hygyrch i rai dysgwyr.
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b. Mae’n rhaid i ddysgwyr gyflawni’r dasg ar eu pennau eu hunain, ac roedd rhai yn teimlo bod hyn
yn rhoi gormod o bwysau arnyn nhw.
Ystyriodd rhai athrawon y dull a gymerwyd yn Lloegr lle nad yw marc yr asesiad di-arholiad yn cyfrannu tuag at
y radd TGAU derfynol.
1. Nid oedd mwyafrif yr athrawon a drafododd y pwynt hwn eisiau i Gymru fabwysiadu'r un dull. Roeddent
yn teimlo bod tasg raglennu ymarferol yn rhan hanfodol o gymhwyster cyfrifiadureg ac roeddent hefyd
yn poeni y gallai ei dileu roi dysgwyr sy’n cael anhawster mewn sefyllfa arholiad dan anfantais.
2. Roedd yr ychydig a oedd yn anghytuno o’r farn y dylid mabwysiadu’r un dull yn y ddwy awdurdodaeth
gan eu bod yn teimlo ei bod yn annheg y gall dysgwyr yn Lloegr ganolbwyntio ar baratoi ar gyfer
arholiadau ysgrifenedig, tra oedd yn rhaid i ddysgwyr yng Nghymru gwblhau tasg asesiad di-arholiad.
Roeddent yn pryderu y gallai hyn effeithio ar y modd y mae canlyniadau yn cael eu cymharu ar draws
awdurdodaethau.
Canfyddiadau athrawon
Yn gyffredinol, roedd athrawon yn teimlo ei bod yn bwysig i ddysgwyr gwblhau tasg raglennu ymarferol. Er
bod rhai athrawon wedi dweud bod yr asesiad di-arholiad yn darparu ystod o gyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu
sgiliau mewn gwahanol agweddau ar raglennu, nododd llawer o athrawon bryderon mewn perthynas â
phriodoldeb y dasg. Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Mae cyd-destun y broblem y mae’n rhaid i ddysgwyr ei datrys wedi bod yn brin o berthnasedd i bobl
ifanc ac felly mae wedi bod yn anodd i lawer o ddysgwyr ennyn diddordeb ynddi.
2. Mae'r ystod o ieithoedd rhaglennu y caniateir eu defnyddio yn gyfyngol i rai dysgwyr sy'n fwy hyderus
neu brofiadol mewn ieithoedd nad ydynt ar y rhestr.
3. Mae'r elfen brofi yn artiffisial ac felly nid yw'n adlewyrchu prosesau profi'r byd go iawn.
Canfyddiadau dysgwyr
Er bod rhai dysgwyr yn teimlo bod cael 20 awr i gyflawni’r dasg yn dda oherwydd ei fod yn adlewyrchu sut y
byddai rhaglennu yn digwydd yn y gweithle ac yn galluogi dysgu annibynnol rhwng sesiynau, roedd eraill yn
teimlo ei fod yn rhy hir ac yn cymryd amser pan allent fod yn paratoi ar gyfer arholiadau.
31

Hygyrchedd

Lefel
rheolaeth12

12

Canfyddiadau athrawon
Thema allweddol a oedd yn rhedeg trwy ein hymgysylltiad ag athrawon oedd eu bod yn ystyried bod y dasg yn
rhy feichus i ddysgwyr TGAU, yn enwedig rhai dysgwyr llai galluog y dywedent y byddent yn debygol o golli
diddordeb oherwydd nad oeddent yn gallu gwneud y dasg. Fe wnaethant drafod y canlynol:
1. Ychydig iawn o brofiad rhaglennu sydd gan y mwyafrif o ddysgwyr pan fyddant yn dechrau ar eu cwrs
TGAU. Er mwyn gallu cwblhau’r dasg asesiad di-arholiad, mae'n rhaid i ddysgwyr ddeall a chymhwyso
cysyniadau newydd yn gyflym iawn.
2. Mae'r geiriad a ddefnyddir yn y cwestiynau yn rhy gymhleth i rai dysgwyr.
3. Mae lefel yr anhawster yn fwy nag yr oeddent yn teimlo oedd ei angen i gyflawni’r dasg gyfatebol yn y
fanyleb TGAU etifeddol ac yn fwy tebyg i’r hyn a arferai fod yn ofynnol ar Safon Uwch.
4. Mae’r wybodaeth fathemategol ofynnol yn uwch na’r hyn y maent yn teimlo sy’n cael ei addysgu ar
gyfer mathemateg TGAU.
O ganlyniad i'r pryderon hyn, awgrymodd rhai y gallai'r asesiad di-arholiad:
1. Gynnwys cyfres o dasgau llai sy’n mynd yn fwy a mwy anodd.
2. Rhoi dewis i ddysgwyr sydd â lefelau amrywiol o anhawster.
Canfyddiadau athrawon
Yn gyffredinol, roedd athrawon yn teimlo bod gormod o reolaethau ar waith tra oedd dysgwyr yn cwblhau'r
dasg. O ganlyniad, awgrymwyd nad yw'r dasg yn adlewyrchu'r math o brosiectau y mae rhaglenwyr yn
ymgymryd â nhw mewn diwydiant a'i bod hefyd yn rhy debyg i arholiad. Ymhlith yr agweddau penodol a
drafododd athrawon roedd y canlynol:
1. Ni chaniateir i ddysgwyr gyrchu adnoddau, fel llyfrynnau codio neu gasgliad o dermau, yn ystod yr
asesiad, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt ddibynnu ar eu cof. Dywedodd athrawon fod gan raglenwyr,

Mae disgrifiad o’r hyn a olygir wrth ‘lefel rheolaeth’ wedi’i gynnwys yn y cyflwyniad.
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mewn diwydiant, fynediad at ystod eang o adnoddau ac roeddent yn teimlo bod ymchwilio a
chymhwyso cod yn sgìl bwysig i'w dysgu.
2. Ni all dysgwyr gydweithio â'u cyfoedion fel y byddent mewn diwydiant. Roeddent yn teimlo bod
dysgwyr, o ganlyniad, yn colli cyfle i ddatblygu sgiliau perthnasol o ran gweithio mewn tîm.
3. Nid yw faint o gefnogaeth y gall athrawon ei rhoi i ddysgwyr yn briodol o ystyried lefel anhawster y
dasg, oedran a phrofiad y dysgwyr, a hyd yr asesiad.
Dywedodd athrawon hefyd nad ydyn nhw'n cael trafod y dasg gydag athrawon mewn canolfannau eraill.
Dywedodd rhai fod hyn yn heriol, yn enwedig pan mai nhw yw’r unig athro cyfrifiadureg yn eu canolfan.
Roeddent yn teimlo y byddai llacio'r gofyniad hwn nid yn unig yn gwella hyder athrawon ac yn lleihau pwysau
ar unigolion, ond hefyd yn helpu i safoni prosesau cyflwyno a marcio rhwng canolfannau.
Canfyddiadau dysgwyr
Adroddodd dysgwyr lefelau amrywiol o gefnogaeth gan eu hathrawon, wrth baratoi ar gyfer yr asesiad ac wrth
gyflawni'r dasg. Dywedodd rhai dysgwyr y byddent wedi hoffi cael mwy o gefnogaeth yn ystod y dasg, ond
roedd eraill yn teimlo bod y swm cyfyngedig o gefnogaeth gan athrawon yn ystod yr asesiad wedi eu helpu i
wella eu sgiliau ymchwil wrth iddynt chwilio am atebion yn annibynnol.
Gan fod yr asesiad di-arholiad yn cael ei gwblhau dros nifer o sesiynau, dywedodd rhai dysgwyr eu bod wedi
cwblhau rhywfaint o ddysgu annibynnol ychwanegol gartref. Roedd hyn yn cynnwys cynnal ymchwil i’w helpu i
ddatrys y broblem, a dywedasant eu bod wedyn wedi cofio a chymhwyso hyn i'w prosiect pan oeddent yn ôl yn
yr amgylchedd asesu.
Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

Canfyddiadau athrawon
Gwnaeth athrawon yr arsylwadau canlynol yn ymwneud â pha mor hylaw oedd y dasg.
Paratoi dysgwyr ar gyfer yr asesiad di-arholiad
1. Mae addysgu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i gyflawni'r dasg yn cymryd llawer o
amser gwersi.
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2. Hoffai athrawon i'r dasg benodol ar gyfer pob blwyddyn gael ei rhannu ymhellach ymlaen llaw i'w helpu
i baratoi ar gyfer y gwersi hyn.
Yn ystod yr asesiad di-arholiad
1. Mae cwblhau'r asesiad di-arholiad yn cymryd llawer o amser gwersi ac yn effeithio ar yr amser sydd ar
gael i gyflwyno cynnwys ar gyfer yr arholiadau.
2. Oherwydd hyd y prosiect, mae dysgwyr yn symud ymlaen trwy'r dasg ar gyfraddau gwahanol.
Dywedodd athrawon y gallai hyn fod yn anodd ei reoli, yn enwedig mewn dosbarthiadau mawr, gan fod
yn rhaid iddynt ddarparu ar gyfer dysgwyr ar wahanol gyfnodau o’r asesiad di-arholiad, a dysgwyr sydd
eisoes wedi cwblhau'r asesiad di-arholiad, ar yr un pryd.
3. Mae rhai dysgwyr yn colli gwersi pan fydd yr asesiad di-arholiad i fod i gael ei gwblhau ac, o ganlyniad,
gallant orffen ar wahanol adegau. Dywedodd athrawon fod hyn yn effeithio ar eu cynlluniau gwersi, ac
weithiau mae'n rhaid iddynt gynnal sesiynau ychwanegol yn eu hamser eu hunain i alluogi dysgwyr i
gwblhau'r asesiad.
Marcio
1. Dywedodd rhai ei bod yn cymryd llawer o amser i farcio’r asesiad di-arholiad oherwydd:
a. Maint y prosiectau
b. Hyd y meini prawf asesu
c. Y diffyg eglurder canfyddedig yn y meini prawf asesu
d. Y gofyniad i brofi cod pob dysgwr
e. Yr angen i gofnodi lle maen nhw'n dyfarnu marciau
2. Teimlai rhai fod marcio yn cael effaith negyddol ar y cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywyd. Fodd
bynnag, roedd eraill yn teimlo bod y broses farcio yn rhesymol.
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Er eu bod wedi nodi nifer o bryderon ynghylch pa mor hylaw oedd y dasg, roedd athrawon yn gyffredinol yn
teimlo y dylid addasu’r asesiad di-arholiad i’w wneud yn fwy hylaw, yn hytrach na’i ddileu.
Canfyddiadau athrawon
Sgiliau dysgwyr
Roedd ymdeimlad cyffredinol bod yr asesiad di-arholiad yn galluogi dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau sy'n ofynnol
yn y fanyleb. Fodd bynnag, roedd rhai yn cwestiynu a yw’r sgiliau hyn yn berthnasol i’r gweithle neu i
astudiaeth bellach.
Mwynhad y dysgwyr
Yn gyffredinol, roedd athrawon o’r farn bod dysgwyr yn mwynhau gweithgareddau rhaglennu ymarferol, ac yn
teimlo mai’r cyfle i gwblhau tasg raglennu ymarferol yw’r hyn sy’n eu gyrru i ddewis astudio’r pwnc hwn ar
gyfer TGAU. Fodd bynnag, roedd rhai o’r farn mai dim ond dysgwyr gallu uwch sy’n wirioneddol fwynhau tasg
yr asesiad di-arholiad oherwydd ei hyd a’i hanhawster. Roedd peth pryder bod y dasg yn peri gofid neu’n
achosi rhwystredigaeth i rai dysgwyr sy’n ei chael hi’n anodd, a bod y profiadau hyn yn atal dysgwyr rhag
parhau â’r pwnc ar gyfer Safon Uwch.
Canfyddiadau dysgwyr
Sgiliau dysgwyr
Dywedodd rhai dysgwyr fod yr asesiad di-arholiad yn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau codio mewn ffordd yr
oeddent yn meddwl nad oedd yn bosibl trwy arsylwi mewn ystafell ddosbarth neu werslyfr yn unig. Soniodd y
dysgwyr hyn am y cysyniad o ddysgu trwy wneud, yn hytrach na dim ond gweld.
Dywedodd dysgwyr hefyd fod yr asesiad di-arholiad wedi rhoi cyfle iddynt ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol
a datrys problemau.
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Mwynhad y dysgwyr
Trafododd y dysgwyr sawl agwedd gadarnhaol ar asesiad di-arholiad cyfrifiadureg, gan gynnwys:
1. Yr amgylchedd mwy hamddenol o'i gymharu â'r neuadd arholi.
2. Ymdeimlad o gyflawniad.
3. Y cyfle i weithio mewn senario yr oeddent yn teimlo oedd yn fwy realistig i fyd gwaith.
Canfyddiadau athrawon
Mynegodd athrawon ystod o safbwyntiau wrth fyfyrio ar y meini prawf asesu.
1. Teimlai rhai eu bod yn glir ac yn fanwl, a’u bod yn syml ar ôl iddynt ddod yn gyfarwydd â'u defnyddio.
2. Teimlai rhai eu bod yn amwys ac yn agored i’w dehongli, a bod diffyg gwahaniaethu rhwng bandiau
marciau. O ganlyniad, dywedodd rhai athrawon nad oes ganddynt hyder wrth ddefnyddio’r meini prawf
ac roeddent yn eu cael yn anodd eu hesbonio i ddysgwyr.
3. Teimlai rhai eu bod yn eiriog, ac awgrymwyd bod hyn yn gwneud y broses farcio yn un sy’n cymryd
llawer o amser.
4. Teimlai rhai ei bod yn anodd i ddysgwyr ddangos yr holl sgiliau gofynnol a bennir yn y meini prawf
asesu o fewn y terfyn geiriau ar gyfer yr adroddiad.
5. Teimlai rhai ei bod yn annheg nad yw dysgwyr yn cael canmoliaeth am waith a gwblhawyd yn
ddiweddarach yn y prosiect os na allant gwblhau un o'r tasgau cynharach.
Wrth drafod fformat y meini prawf asesu, dywedodd rhai y byddai'n well ganddynt gynllun marcio sy'n debyg i
restr wirio, ond dywedodd eraill eu bod yn hoffi'r defnydd o fandiau marcio oherwydd eu bod yn teimlo y
gallent arfer eu barn broffesiynol yn haws.
Canfyddiadau athrawon
Ar draws ein hymgysylltiad ag athrawon, cafodd yr ymdeimlad canlynol:
1. Mae athrawon sy’n brofiadol mewn dysgu cyfrifiadureg, neu sydd â gwybodaeth arbenigol am raglennu,
yn weddol gyffyrddus â darparu ac asesu’r asesiad di-arholiad.

36

Hyfforddiant
ac arweiniad i
athrawon

2. Nid oes gan rai athrawon cyfrifiadureg brofiad o ddysgu'r pwnc neu mae ganddynt wybodaeth raglennu
arbenigol gyfyngedig, sy'n golygu:
a. Gallai fod yn anodd iddynt ddarparu'r gefnogaeth briodol i ddysgwyr mewn gwersi.
b. Mae’n rhaid iddynt neilltuo llawer o’u hamser eu hunain i uwchsgilio i bwynt lle maent yn fwy
hyderus wrth gyflwyno'r dasg.
c. Byddai’n fantais iddynt pe bai’r broblem yn cael ei rhyddhau yn gynharach bob blwyddyn fel y
gallent ddatblygu eu dealltwriaeth eu hunain o'r dasg cyn ei chyflwyno i ddysgwyr.
d. Byddent yn elwa o fwy o arweiniad fel eu bod yn fwy hyderus ynghylch agweddau megis pa iaith
raglennu i'w haddysgu a pha gefnogaeth y caniateir iddynt ei rhoi i ddysgwyr.
3. Oherwydd y diffyg eglurder canfyddedig yn y meini prawf asesu a’r ffaith eu bod yn anghyfarwydd ag
asesu’r dasg, dywedodd rhai athrawon nad oedd ganddynt hyder i farcio’r asesiad di-arholiad. O
ganlyniad, dywedodd rhai y byddai’n well ganddynt iddi gael ei marcio'n allanol.
Canfyddiadau athrawon
Gwnaeth athrawon nifer o arsylwadau am yr hyfforddiant, yr arweiniad a'r adnoddau addysgu a oedd ar gael
iddynt.
1. Teimlai rhai fod diffyg cyfleoedd hyfforddi wyneb yn wyneb perthnasol yng Nghymru, ac roedd rhai yn
teimlo y byddai cwrs hyfforddi penodol ar yr asesiad di-arholiad yn fuddiol.
2. Yn gyffredinol, roeddent yn ffafrio hyfforddiant wyneb yn wyneb dros gyrsiau ar-lein, er bod rhai wedi
mynegi pryderon ynghylch cost a staff cyflenwi.
3. Gofynnodd rhai am fwy o ddeunyddiau enghreifftiol, gan gynnwys prosiectau enghreifftiol, y gallent eu
rhannu gyda'r dysgwyr ymlaen llaw.
4. Gofynnodd rhai am fwy o ganllawiau a deunyddiau enghreifftiol i'w helpu i ddeall y meini prawf asesu.
5. Teimlai rhai nad oedd ganddynt yr adnoddau yr oedd eu hangen arnynt i gyflwyno ac asesu’r asesiad
di-arholiad, megis rhestr o dermau cod neu werslyfr cymeradwy.
6. Dywedwyd bod dod o hyd i adnoddau addysgu priodol yn arbennig o heriol i ganolfannau cyfrwng
Cymraeg.
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Canfyddiadau athrawon
Roedd athrawon yn gwerthfawrogi bod yr holl feddalwedd sy'n ofynnol ar gyfer y dasg ar gael yn hawdd ac yn
rhad ac am ddim i'w lawrlwytho. Fodd bynnag, fe wnaethant hefyd godi ychydig o bryderon ynghylch yr offer
a'r feddalwedd sy'n ofynnol i ddysgwyr gyflawni'r dasg. Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Mae’r dasg yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddefnyddio fersiynau o’r feddalwedd sydd wedi dyddio
felly gallent fod yn anodd eu lawrlwytho i rai cyfrifiaduron.
2. Mae rhai canolfannau wedi cael anawsterau wrth sefydlu cyfrif defnyddiwr unigryw ar gyfer pob dysgwr,
yn enwedig pan ddarperir cymorth TG gan gontractiwr allanol.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar yr asesiad di-arholiad yr oeddent yn teimlo sy’n gweithio’n dda ac y
dylid eu cadw wrth ddatblygu'r cymhwyster yn y dyfodol.
1. Yr ymateb mwyaf cyffredin oedd bod tasg raglennu ymarferol yn hanfodol oherwydd ei bod yn galluogi
dysgwyr i ddatblygu sgiliau sydd eu hangen ar gyfer diwydiant ac yn helpu i atgyfnerthu cysyniadau
damcaniaethol a drafodir mewn unedau eraill. Ymhelaethodd ychydig ar hyn i nodi y dylai barhau i
gyfrannu tuag at y radd derfynol, neu i ailadrodd mai dyna'r rheswm yn aml pam mae dysgwyr yn dewis
cymryd y cymhwyster.
2. Roedd rhai hefyd yn ystyried bod maint y prosiect yn galluogi dysgwyr i arddangos y sgiliau y maent
wedi'u dysgu dros gyfnod estynedig o amser.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon hefyd nodi agweddau ar yr asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu datblygu
mewn unrhyw ffurf ar y cymhwyster yn y dyfodol. Er bod y rhan fwyaf o athrawon wedi dweud bod tasg
raglennu ymarferol yn hanfodol yn y cymhwyster hwn, roeddent yn teimlo bod angen newid y trefniadau
cyfredol. Fe wnaethant roi’r awgrymiadau canlynol am sut y gellid datblygu’r asesiad di-arholiad:
1. Lleihau gofynion yr adroddiad ysgrifenedig fel y gall dysgwyr dreulio mwy o amser yn arddangos eu
sgiliau rhaglennu ymarferol.
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2. Lleihau lefel y rheolaeth pan fydd dysgwyr yn cwblhau’r dasg fel y gall dysgwyr gael gafael ar adnoddau
allanol ac y gall athrawon ddarparu mwy o gefnogaeth.
3. Cynnwys cyfleoedd i ddysgwyr weithio gyda'i gilydd, o bosibl trwy brofion cymheiriaid.
4. Cynyddu pwysoliad cydran yr asesiad di-arholiad.
5. Gwneud yr asesiad di-arholiad yn fwy deniadol i ddysgwyr ac yn fwy tebyg o adlewyrchu prosiectau yn y
byd go iawn. Roedd yr awgrymiadau ar sut y gellid cyflawni hyn yn cynnwys cyfleoedd i ddysgwyr
ddatblygu sgiliau datblygu’r we neu gemau.
6. Lleihau cymhlethdod y dasg a sicrhau ei bod yn hygyrch i ddysgwyr o bob gallu. Awgrymwyd y gallai’r
asesiad di-arholiad naill ai gynnwys cyfres o dasgau graddedig sy’n mynd yn fwy anodd wrth fynd
ymlaen neu sy'n galluogi mynediad haenog.
7. Adolygu eglurder y meini prawf asesu a dyfarnu marciau i ddysgwyr sy’n cynnwys swyddogaethau
ychwanegol yn eu cod.
8. Rhoi mwy o arweiniad a chefnogaeth i athrawon, gan gynnwys enghreifftiau gweithiol o brosiectau ar
wahanol lefelau a mwy o hyfforddiant wyneb yn wyneb.
9. Galluogi athrawon i drafod yr asesiad di-arholiad gydag athrawon mewn canolfannau eraill a rhannu
arfer gorau.
10. Dileu’r asesiad di-arholiad gan nad yw’n addas yn ei fformat cyfredol.
Canfyddiadau dysgwyr
Yn ystod yr ymgysylltiad, gwnaeth dysgwyr rai awgrymiadau ynghylch sut y gellid datblygu'r asesiad diarholiad. Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Cynyddu faint mae'r asesiad di-arholiad yn ei gyfrannu tuag at y radd derfynol, gyda 35% neu 40% yn
cael eu cynnig fel dewisiadau amgen.
2. Adolygu’r terfyn geiriau ar gyfer yr adroddiad ysgrifenedig i sicrhau bod gan ddysgwyr gyfle i drafod yr
holl waith y maent wedi'i gwblhau ar y prosiect.
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TGAU Dylunio a Thechnoleg
Mae’r ddogfen hon yn crynhoi’r casgliadau sy’n deillio o’r tri darn o waith ymgysylltu
canlynol a wnaed er mwyn deall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr am asesiad
di-arholiad yng nghwrs TGAU Dylunio a Thechnoleg CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – 13 o athrawon yn cwmpasu tri grŵp ffocws
2. Arolwg ar-lein ar gyfer athrawon – 22 yn ymateb
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, gyda phob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg o ddysgwyr
Bu’r ymgysylltu yn digwydd rhwng hydref 2019 a gwanwyn 2020. Nid oedd yn bosib parhau
gyda dau grŵp ffocws arall a drefnwyd, naill ai oherwydd nad oedd y rhai a gofrestrodd
wedi mynychu’r sesiwn neu oherwydd nad oedd digon o athrawon wedi cofrestru.
Er bod y safbwyntiau sy’n cael eu mynegi mewn fforymau o’r math hwn yn bwysig, maent yn
cynrychioli sampl fechan iawn nad yw’n adlewyrchu o angenrheidrwydd safbwynt holl
athrawon a dysgwyr TGAU Dylunio a Thechnoleg yng Nghymru.
Tra bod yr holl faterion a godwyd yn sgil ein hymgysylltu yn cael eu hystyried gan
Cymwysterau Cymru, bwriad y ddogfen hon yw cyflwyno crynodeb o’r prif themâu. Ceir
esboniad manwl ynghylch dulliau gweithredu’r prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o’r asesiad di-arholiad
Mewn TGAU Dylunio a Thechnoleg, rhaid i ddysgwyr gyflawni un uned o asesiad di-arholiad
sydd yn werth 50% o’r cyfanswm marciau ar gyfer y cymhwyster. Fel arfer, dewisir yr asesiad
di-arholiad o un maes:
1. Dylunio peirianyddol
2. Ffasiwn a thecstilau
3. Dylunio cynnyrch
Ar gyfer yr asesiad di-arholiad, rhaid i ddysgwyr ddangos eu dealltwriaeth a’u gallu i
gymhwyso’r sgiliau a addysgwyd trwy gydol y cwrs er mwyn cyflawni tasg ‘dylunio a
gwneud’ ddwys. Rhaid i ddysgwyr ddewis un o’r tair her gyd-destunol a osodir gan y corff
dyfarnu, CBAC, a fydd yn sail i’w cynnyrch. Er enghraifft, bu her gyd-destunol un flwyddyn
yn gofyn i ddysgwyr ystyried a dehongli’r gair ‘gofod’ a’i ddefnyddio i ailddiffinio man
penodol yn eu gwaith neu gartref. Cyhoeddir yr heriau gan CBAC ym mis Mehefin y
flwyddyn cyn y bydd y dysgwr yn disgwyl derbyn ei gymhwyster. Adolygir yr heriau hyn bob
blwyddyn gan CBAC.
Er mwyn cyflawni’r dasg ‘dylunio a gwneud’ ddwys, rhaid i ddysgwyr archwilio ac ymchwilio i
ystod o broblemau, senarios a sefyllfaoedd mewn ymateb i’r heriau cyd-destunol. Byddant
wedyn yn creu briff dylunio terfynol a manyleb am gynnyrch. Gall y briff dylunio terfynol a’r
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fanyleb newid yn ystod y broses o ddylunio ac nid ydynt yn fersiynau terfynol yn ystod
camau cynnar y broses iterus.
Yn ystod y camau archwilio ac ymchwilio, rhaid i ddysgwyr gynhyrchu a datblygu eu
syniadau dylunio. Gall y syniadau cychwynnol hyn fod yn seiliedig ar ddadansoddi
gwybodaeth y maent wedi’i chyrchu o wahanol ffynonellau, megis cyfweliadau gyda
chleientiaid neu ddefnyddwyr posib. Gall y dylunio hefyd gychwyn trwy greu model
prototeip gan ddefnyddio ewyn glas, cerdyn syml, neu Gynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur
(CAD).13
Erbyn diwedd y broses o brofi, adolygu a gwerthuso’r syniadau a grëwyd, dylai’r dysgwr fod
wedi datblygu prototeip sy’n llwyr weithredol. Hwn ddylai fod y datrysiad gorau posibl o’r
camau dylunio ac ymchwilio ar gyfer y senario neu broblem dan sylw, a dylai fynd i'r afael
ag anghenion a dymuniadau'r defnyddiwr.
Rhaid i ddysgwyr gofnodi tystiolaeth o’u proses ddylunio trwy greu:
1. Llyfr braslunio wedi’i ddatblygu sy’n cofnodi pob newid syniadau ynghyd â’u gwaith
ymchwil. Nid oes cyfyngiad ar nifer y tudalennau, ond disgwylir i ddysgwyr gynnwys
gwybodaeth sy’n diwallu gofynion y briff a’r fanyleb.
2. Portffolio dylunio sy’n cynnwys cyflwyniad gan y dysgwyr o’u syniad terfynol mewn
modd y gallai trydydd parti ei ddyblygu a’i gynhyrchu. Disgwylir i’r portffolio hwn
gynnwys delwedd(au) 2D/3D o’u cynnyrch, lluniadau gweithiol, manylion o’r broses
gynhyrchu, a gwerthusiad o’u syniad prototeip.
Mae llyfr braslunio, portffolio dylunio, a phrototeip(iau) y dysgwr yn galluogi asesiad o
gyrhaeddiad y dysgwr yn erbyn pob un o’r meini prawf asesu ar gyfer y cymhwyster.
Rhaid i ddysgwyr dreulio oddeutu 35 awr ar yr asesiad di-arholiad mewn amgylchedd
ystafell ddosbarth neu weithdy. Caniateir iddynt fynediad at adnoddau dan oruchwyliaeth
yn ystod yr amser hwn. Gall yr adnoddau hyn gynnwys gwybodaeth a gasglwyd y tu allan i’r
35 awr o amser asesu dan oruchwyliaeth.
Rhaid i athrawon fonitro’r dysgwyr er mwyn sicrhau y gallent fod yn hyderus wrth wirio’r
gwaith y mai gwaith y dysgwr ei hun ydyw. Gall athrawon roi arweiniad cyfyngedig i’r
dysgwyr megis egluro’r dasg iddynt neu sicrhau eu bod yn gweithio mewn modd diogel.
Rhaid i’r dysgwyr gynhyrchu’r prototeip terfynol, ‘dan oruchwyliaeth ar y pryd yr athro'.
Rhaid cofnodi unrhyw arweiniad a roddir a’i ystyried wrth asesu’r gwaith. Pan roddir
arweiniad manwl, rhaid i'r ganolfan ddatgan hon a dylai’r marciau gael eu haddasu i
adlewyrchu'r cymorth ychwanegol.

Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) – meddalwedd sy’n caniatáu i ddysgwyr greu modelau digidol
realistig.
13
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Mae’r gwaith yn cael ei farcio’n fewnol gan athrawon wrth gyfeirio at bump o feini prawf
asesu. Dylai’r aseswr ystyried y gwaith a phenderfynu am bob un o’r meini prawf ym mha
fand y mae’n cyd-fynd. Wedyn, mae’r gwaith yn cael ei safoni’n fewnol gan y ganolfan.
Cyflwynir y marciau i CBAC ym mis Mai y flwyddyn y mae'r cymhwyster i gael ei ddyfarnu a
dewisir ar hap sampl o waith er mwyn ei chymedroli’n allanol. Mae cymedrolwyr yn ymweld
â phob canolfan yn ystod mis Mai y flwyddyn y mae'r cymhwyster i gael ei ddyfarnu er
mwyn adolygu portffolio a phrototeip y sampl o ddysgwyr a ddewiswyd.
Ar ddiwrnod cyhoeddi’r canlyniadau TGAU, mae pob canolfan yn derbyn adroddiad gan
gymedrolwyr sy’n rhoi adborth am eu prosesau asesu di-arholiad ym mhob asesiad. Hefyd,
yn flynyddol, cyhoeddir adroddiad prif gymedrolwr sy’n amlinellu nodweddion allweddol y
tasgau asesiad di-arholiad ar gyfer dylunio a thechnoleg yn y flwyddyn honno.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i’w addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2017, ac i’w
ddyfarnu am y tro cyntaf yn haf 2019 – gellir darllen yr holl fanylion am ofynion yr asesiad
di-arholiad yn y fanyleb.
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Pwrpas

Pwysoliad

Priodoldeb yr
asesiad

Crynodeb o’r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt am bwrpas yr asesiad di-arholiad, roedd teimlad cyffredinol ymhlith yr
athrawon bod Dylunio a Thechnoleg yn bwnc ymarferol a bod angen i’r cymhwyster asesu’r sgiliau
ymarferol sy’n cael eu hasesu trwy’r asesiad di-arholiad. Ymhlith yr amcanion eraill a drafodwyd
roedd:
1. Datblygu sgiliau trwy brofiad ymarferol.
2. Paratoi ar gyfer dilyniant yn y diwydiant neu astudiaethau pellach.
Canfyddiadau dysgwyr
Wrth ystyried ei bwrpas, teimlai’r dysgwyr fod yr asesiad di-arholiad yn:
1. Caniatáu iddynt ddatblygu, defnyddio ac asesu sgiliau ymarferol, yn hytrach nag ysgrifennu
am wybodaeth ffeithiol fel yn achos arholiad.
2. Cynnig asesiad sy’n achosi llai o bryder o’i gymharu ag arholiad ysgrifenedig oherwydd
iddynt ystyried bod yr amgylchedd yn fwy hamddenol a bod llai o bwysau amser.
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd i’r athrawon am bwysoliad cyfredol yr asesiad di-arholiad, roedd nifer yn teimlo ei
fod yn anaddas. Roedd teimlad cyffredinol ei fod yn rhy isel am y rhesymau canlynol:
1. Teimlai rhai nad yw’n adlewyrchu faint o waith y mae angen i’r dysgwyr ei gyflawni.
2. Teimlai rhai y dylai’r gwaith ymarferol fod yn gyfrifol am gyfran uwch o’r marciau oherwydd
ei fod yn bwnc ymarferol ac y byddai hyn yn fwy addas ar gyfer y math o ddysgwr sydd yn
dueddol o wneud Dylunio a Thechnoleg.
Canfyddiadau athrawon
Ymhlith y pwyntiau a godwyd mewn perthynas â phriodoldeb yr asesiad:
1. Roedd yr athrawon yn gadarnhaol ynglŷn â’r ffaith bod yr asesiad yn cynnig rhyddid i’r
dysgwyr ddewis beth fydd eu cynnyrch.
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Lefel
rheolaeth14

2. Dywedodd rhai eu bod yn hoff o’r dewis eang y mae’r heriau cyd-destunol yn ei gynnig.
3. Wrth drafod dull iterus y gwaith, roedd rhai yn hoff o’r agwedd datrys problemau. Fodd
bynnag, roedd eraill yn teimlo nad oedd digon o ganolbwynt ar y weithred o wneud y
cynnyrch oherwydd gofynion yr elfennau ailfodelu ac ailddylunio.
Canfyddiadau athrawon
Teimlai rhai o’r athrawon fod y rheolaeth ar draws pob un o dri cham yr asesiad ar y lefel gywir.
Yng nghyswllt ymgymryd â’r tasgau, roedd rhai athrawon yn croesawu’r ffaith bod caniatâd i
ddysgwyr weithio ar ddarnau o waith ysgrifenedig y tu allan i’r ystafell ddosbarth fel eu bod yn cael
y cyfle i weithio mewn amgylchedd o’u dewis.
Bu ychydig o’r athrawon yn trafod materion ynghylch lefel y rheolaeth a ganiateir. Roedd y rhain yn
cynnwys:
1. Roedd teimlad cyffredinol y byddai’r athrawon yn hoffi cynnig mwy o gymorth ac adborth i’r
dysgwyr wrth iddynt gyflawni’r asesiad di-arholiad er mwyn rhoi syniad iddynt o ba lefel
mae eu gwaith ac i’w helpu i gyflawni eu potensial.
2. Bu’r athrawon hefyd yn trafod sut yr oeddent yn teimlo bod eu hanallu i farcio agweddau o’r
asesiad di-arholiad tra bod y dysgwyr wrthi’n gweithio arno yn groes i ofynion yr ysgol i
adolygu gwaith o bryd i’w gilydd a chofnodi marciau.
Canfyddiadau dysgwyr
Awgrymodd rhai o’r dysgwyr yr hoffent gael mwy o gyfleoedd am adborth gan eu hathro yn ystod
proses yr asesiad di-arholiad.

14

Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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Canfyddiadau athrawon
Er bod rhai yn teimlo bod paratoi a chefnogi dysgwyr ar gyfer yr asesiad di-arholiad, a’i farcio a’i
safoni’n fewnol, i gyd yn ddigon hwylus, bu rhai o’r athrawon yn siarad am agweddau ar y broses
hon yr oeddent yn eu cael hi’n anodd ymdopi â nhw.
1. Dywedwyd bod yr amser a gymerir i gyflawni’r asesiad di-arholiad yn cael sgil effaith ar yr
amser sydd ar gael i baratoi dysgwyr ar gyfer yr arholiad ysgrifenedig.
2. Dywedwyd bod y marcio yn cymryd cryn amser.
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai rhai o’r dysgwyr y gall fod yn anodd mewn dosbarthiadau mawr i gael yr eglurhad gan yr
athro sydd ei angen arnynt i fwrw ymlaen gyda’u gwaith.
Canfyddiadau athrawon
Teimlai’r athrawon fod yr asesiad di-arholiad yn caniatáu i ddysgwyr gaffael sgiliau penodol megis
creadigrwydd, dylunio, prototeipio a datrys problemau.
Roedd safbwyntiau ar hwylustod i’r dysgwyr yn rhai cymysg.
1. Teimlai rhai bod ymdopi â’r asesiad di-arholiad yn brofiad digon hwylus ac yn caniatáu i
ddysgwyr ddangos y sgiliau gofynnol.
2. Teimlai eraill ei bod yn anodd i ddysgwyr ymdopi, gyda rhai yn awgrymu bod lefel y
gofynion yn ormodol.
Bu rhai o’r athrawon yn trafod lefel y strwythur y mae’r asesiad di-arholiad yn ei chynnig o’i
gymharu â’r tasgau asesu dan reolaeth blaenorol. Bu rhai yn awgrymu bod cael gwared ar y blychau
ateb a’r llyfrau tasgau asesu dan reolaeth15 yn caniatáu cyfle i'r dysgwyr mwy galluog ddangos eu
galluoedd yn well. Fodd bynnag, teimlai rhai fod y rhain wedi cynnig y strwythur angenrheidiol ar
gyfer dysgwyr eraill ac roedd awgrym bod cael gwared arnynt wedi cynyddu lefel y gofynion, yn
enwedig ar gyfer dysgwyr llai galluog.
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Canfyddiadau dysgwyr
Yn gyffredinol, roedd gan y dysgwyr ymateb gadarnhaol i’r asesiad di-arholiad. Yn benodol, roedd
rhai wedi ymateb yn gadarnhaol i’r ffaith eu bod yn gallu dewis eu deunydd eu hunain i gydweddu
orau â’u doniau.
Yn ogystal, trafododd y dysgwyr nifer o fanteision canfyddedig wrth gyflawni’r asesiad di-arholiad,
gan gynnwys:
1. Y rhyddid i fod yn greadigol, rhywbeth yr oeddent yn teimlo y byddai’n anodd ei fynegi
mewn arholiad ysgrifenedig.
2. Dysgu trwy wneud, yn hytrach na darllen am broses ymarferol.
3. Gallu dangos yr hyn y gallant ei wneud, yn hytrach na faint y gallant ei gofio.

Adnoddau

Teimlai rhai o’r dysgwyr fod yr asesiad yn cynnwys llawer o waith ysgrifenedig, gan awgrymu y
byddant o blaid cael mwy o waith ymarferol.
Canfyddiadau athrawon
Wrth ystyried y gofynion o ran adnoddau ar gyfer yr asesiad di-arholiad, codwyd y pwyntiau
canlynol gan athrawon:
1. Dywedwyd bod mynediad i gyfleusterau TG yn heriol oherwydd bod offer wedi’u dyddio neu
oherwydd bod galw mawr ar draws yr holl bynciau am eu defnydd.
2. Bu rhai yn codi pryderon am gyfyngiadau ar eu cyllideb, y dywedwyd ei fod yn arwain at
fynediad cyfyngedig i’r offer ac adnoddau angenrheidiol ar gyfer creu prototeipiau a modelu.
Roedd hefyd yn eu hatal rhag prynu technoleg newydd i’r dysgwyr ei defnyddio.
3. Bu peth pryder y gallai gwahaniaethau o ran faint y gallai’r canolfannau fforddio gwario greu
anghydraddoldebau ym mhrofiad y dysgwr.

Yn y fanyleb flaenorol, darparwyd llyfr tasgau asesu dan reolaeth a oedd yn cynnwys cyfanswm o 15 tudalen A3 i ddysgwyr eu cwblhau. Roedd y tudalennau
yn cynnwys rhai blychau ateb ac roedd y cynnwys wedi’i ddylunio yn bennaf ar gyfer ysgrifennu syniadau a nodiadau ategol gan y dysgwr.
15
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Canfyddiadau athrawon
Er bod rhai o’r athrawon yn teimlo bod meini prawf yr asesiad yn glir, roedd eraill yn teimlo bod yr
eglurder yn ddiffygiol. Dywedodd y rhai a oedd yn teimlo bod yr eglurder yn ddiffygiol fod:
1. Rhai o’r disgrifiadau i’w gweld yn ‘amwys’ gyda sawl ffordd i’w dehongli. Teimlai’r athrawon
nad oedd yn glir pa lefel o waith y mae disgrifiadau megis ‘da’ ac ‘eang’ yn eu cynrychioli ac
roedd pryder y byddai canfyddiadau gwahanol ar draws y canolfannau o’r hyn y mae’r rhain
yn ei gynrychioli.
2. Rhai elfennau o’r asesiad, megis cynllunio, yn berthnasol i fwy nag un o’r meini prawf.
Teimlai rhai o’r athrawon y dylai cyfran y marciau sydd ar gael am wneud cynnyrch a’r marciau sydd
ar gael ar gyfer gweddill y prosiect fod yn fwy cytbwys fel bod dysgwyr yn cael eu gwobrwyo mwy
am eu sgiliau ymarferol.
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd i’r athrawon am eu safbwyntiau ar safoni mewnol, roedd teimlad fod y broses yn
help i gyfnerthu barn yr athrawon.
Dywedodd y rhai a drafododd gymedroli allanol eu bod yn hoffi’r broses o gael cymedrolwr yn
ymweld â’u canolfan a dywedodd rhai eu bod wedi mwynhau’r cyfle i drafod gwaith eu dysgwyr
gyda gweithiwr proffesiynol arall.
Canfyddiadau athrawon
Yn gyffredinol, teimlai’r athrawon eu bod wedi’u paratoi ar gyfer cyflwyno ac asesu’r asesiad diarholiad. Roedd hyn yn cael ei briodoli i’r ffaith bod yr athrawon yn brofiadol a/neu wedi derbyn
cyfleoedd da am hyfforddiant. Fodd bynnag, dywedodd rhai y byddant yn hoffi derbyn mwy o
hyfforddiant ar gyflwyno a marcio’r asesiad di-arholiad.
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Agweddau i’w
cadw

Meysydd i’w
datblygu

Un thema allweddol a gododd mewn trafodaethau oedd darparu deunydd enghreifftiol, yn
enwedig ar ddechrau’r fanyleb newydd. Awgrymodd yr athrawon y byddai mwy o enghreifftiau o
waith ar y wahanol raddau yn eu helpu i ddeall yn well y safonau disgwyliedig.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i’r athrawon nodi agweddau o’r asesiad di-arholiad yr oeddent yn ystyried eu bod yn
gweithio’n dda a dylid eu cadw wrth ddatblygu’r cymhwyster. Roedd eu hymatebion yn cynnwys:
1. Heriau cyd-destunol eang ac agored sy’n seiliedig ar brosiect, sy’n adlewyrchu bywyd go
iawn, ac sy’n cynnig rhyddid i ddysgwyr ddylunio a gwneud rhywbeth y mae ganddyn nhw
ddiddordeb ynddo.
2. Agwedd yr asesiad di-arholiad sy’n seiliedig ar gynnyrch yn golygu y gall dysgwyr ddewis pa
fath o ddeunyddiau y maent yn arbenigo ynddynt.
3. Strwythur yr asesiad di-arholiad a’r broses ddylunio iterus.
4. Cynnig i ddysgwyr y cyfle i gymryd perchnogaeth o’u gwaith.
5. Caniatáu i ddysgwyr fod yn greadigol.
6. Rhoi llyfr braslunio i ddysgwyr y gallant weithio arno gartref neu yn yr ysgol.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i’r athrawon hefyd nodi agweddau ar yr asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael
eu datblygu mewn unrhyw iteriad o'r cymhwyster yn y dyfodol. Derbyniwyd yr awgrymiadau
canlynol, gyda rhai ohonynt yn debyg i’r agweddau yr oedd athrawon eraill yn teimlo bod angen eu
cadw:
1. Cynyddu pwysoliad yr asesiad di-arholiad.
2. Darparu heriau cyd-destunol sy’n fwy eglur.
3. Cyhoeddi rhestr yr heriau cyd-destunol yn gynharach er mwyn gallu cwblhau’r asesiad
di-arholiad ynghynt a rhoi mwy o amser i ddysgwyr adolygu ar gyfer yr arholiad
terfynol.
4. Ailaddasu’r disgwyliadau am yr hyn sydd angen ei gyflawni o fewn yr amser a roddir.
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5. Cynnig arweiniad cliriach am y nifer o dudalennau y mae disgwyl i’r dysgwyr eu
cynhyrchu ar gyfer eu portffolio.
6. Caniatáu defnyddio taflenni sy’n fwy strwythuredig i’r dysgwyr eu cwblhau.
7. Caniatáu’r athrawon i gynnig arweiniad ac adborth ychwanegol.
8. Cynnig mwy o eglurdeb o ran meini prawf yr asesiad.
9. Neilltuo mwy o farciau ar gyfer yr elfennau o’r asesiad di-arholiad sy’n ymwneud â
gwneud cynnyrch.
10. Cynnig dau gwrs gwahanol: un sy’n ymwneud yn bennaf â dylunio a gwneud, ac un
sy’n fwy seiliedig ar theori.
11. Sicrhau bod yr adnoddau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ar yr un
pryd.
.
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TGAU Drama
Mae'r crynodeb hwn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau'r tri darn canlynol o ymgysylltu a
gynhaliwyd i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o’r asesiad di-arholiad
yng nghwrs TGAU Drama CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – un cyfweliad ag athro/athrawes16
2. Arolwg ar-lein i athrawon – 21 o ymatebwyr
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, a phob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg o ddysgwyr
Cynhaliwyd yr ymgysylltu hwn yng ngwanwyn a haf 2019. Roedd pum grŵp ffocws arall
wedi'u trefnu ond nid oeddent yn gallu bwrw ymlaen, naill ai am nad oedd y rhai a
gofrestrodd wedi mynychu'r sesiwn, neu am nad oedd digon o athrawon wedi cofrestru i
fynychu. O ganlyniad, prin iawn oedd yr ymatebion manwl a gasglwyd drwy'r dull hwn.
Er bod y safbwyntiau a fynegwyd drwy'r fforymau hyn yn ystyrlon, dim ond i sampl fach
iawn y gellir eu priodoli. Felly, efallai na fyddant yn adlewyrchu'r ystod eang o safbwyntiau
y gellid eu cael, a chodwyd llawer o'r pwyntiau yn y crynodeb hwn gan ychydig o athrawon
yn unig. Mae'n bwysig nodi hefyd fod llai o athrawon drama wedi cymryd rhan yn yr
ymgysylltu hwn o'i gymharu â rhai o'r pynciau eraill a gynhwyswyd.
Er bod Cymwysterau Cymru yn ystyried yr holl bwyntiau a godwyd drwy gydol ein
hymgysylltu, diben y ddogfen hon yw rhoi crynodeb o'r prif themâu. Ceir esboniad manwl
o'n hymagwedd at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o'r asesiad di-arholiad
Mewn TGAU Drama, mae dysgwyr yn cwblhau dwy uned o asesiad di-arholiad: Dyfeisio
Theatr a Pherfformio Theatr. Mae'r ddwy uned asesu di-arholiad gyda'i gilydd yn cyfrannu
60% tuag at radd derfynol y cymhwyster – mae uned 1 yn werth 40%, ac mae uned 2 yn
werth 20%.
Uned 1: Dyfeisio Theatr
Yn yr uned hon, mae dysgwyr yn dyfeisio darn o theatr wreiddiol mewn ymateb i un o
bedwar ysgogiad a osodir yn flynyddol gan y corff dyfarnu, CBAC. Rhaid iddynt
ddefnyddio naill ai technegau ymarferydd theatr dylanwadol neu nodweddion genre o
ddrama. Gall dysgwyr ddewis cael eu hasesu naill ai ar eu sgiliau perfformio neu ddylunio.
Gall dysgwyr sy'n dewis sgiliau dylunio ddewis naill ai dylunio goleuadau, dylunio sain,
dylunio setiau neu ddylunio gwisgoedd.

Roedd llai o athrawon yn bresennol nag a oedd wedi cofrestru felly nid oedd yn bosibl hwyluso grŵp
ffocws y tro hwn.
16
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Mae dysgwyr yn gweithio mewn grwpiau sy'n cynnwys:
1. Rhwng dau a phump o ddysgwyr sydd wedi dewis cael eu hasesu ar eu sgiliau
perfformio.
2. Hyd at bedwar dysgwr ychwanegol, a phob un yn canolbwyntio ar wahanol sgìl
dylunio.
Mae hyd perfformiad yn dibynnu ar nifer y perfformwyr mewn grŵp ond mae'n amrywio o
5–10 munud i grŵp o ddau actor i 11–16 munud ar gyfer grŵp o bum actor. Nodir
gofynion sylfaenol hefyd y mae’n rhaid i ddysgwyr sy'n cael eu hasesu ar sgìl dylunio eu
dangos yn y perfformiad. Er enghraifft, rhaid i ddysgwyr sy'n cael eu hasesu ar oleuo
ddangos pum gwahanol gyflwr goleuo a rhaid i ddysgwyr sy'n cael eu hasesu ar ddylunio
gwisgoedd ddangos gwisgoedd llawn, gwallt a cholur ar gyfer o leiaf dau gymeriad
gwahanol. Rhaid i bob perfformiad fod yn destun recordiad clyweledol o safbwynt y
gynulleidfa.
Nid oes cyfyngiad ar yr amser y caiff dysgwyr ei dreulio ar ddatblygu, ymarfer a mireinio
eu gwaith ar gyfer yr uned hon. Gall athrawon roi cymorth i ddysgwyr i sicrhau bod
ganddynt ddealltwriaeth glir o ofynion yr asesiad. Gallant hefyd roi cyngor ar addasrwydd
y dewis o ymarferydd neu genre mewn perthynas â'r ysgogiad a ddewiswyd, ac
addasrwydd lle actio, offer technegol, amserlennu, ac iechyd a diogelwch. Pan fydd
dysgwyr wedi dechrau gweithio ar eu prosiect, rhaid cyfyngu'r adborth i gyngor
cyffredinol.
Rhaid i bob dysgwr hefyd:
1. Lunio portffolio o dystiolaeth ategol sy'n dangos eu hymchwil a'u datblygiad o
syniadau.
2. Cwblhau gwerthusiad ysgrifenedig o'u perfformiad. Rhaid cwblhau'r elfen hon
mewn 90 munud ac o dan oruchwyliaeth ffurfiol.
Caiff yr uned hon ei marcio a'i safoni'n fewnol gan athrawon, cyn cyflwyno sampl i CBAC
i'w chymedroli'n allanol. Ar ddiwrnod cyhoeddi’r canlyniadau TGAU, mae pob canolfan yn
cael adroddiad cymedrolwr sy'n rhoi adborth ar brosesau ei hasesiad di-arholiad.
Cyhoeddir adroddiad prif gymedrolwr bob blwyddyn hefyd, sy'n amlinellu nodweddion
allweddol ar yr asesiad di-arholiad mewn drama'r flwyddyn honno. Mae'r uned hon yn
werth 40% o'r radd derfynol.
Uned 2: Perfformio Theatr
Mae dysgwyr yn cymryd rhan mewn perfformiad yn seiliedig ar ddau ddarn deg munud o
destun o'u dewis eu hunain. Gall dysgwyr ddewis cael eu hasesu naill ai ar eu sgiliau
perfformio neu ddylunio. Gallant ddewis naill ai cael eu hasesu ar yr un sgìl ag yn yr uned
Dyfeisio Theatr neu sgìl gwahanol. Ar gyfer yr uned hon, maent unwaith eto'n gweithio
mewn grwpiau sy'n cynnwys:
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1. Rhwng dau a phump o ddysgwyr sydd wedi dewis cael eu hasesu ar eu sgiliau
perfformio.
2. Hyd at ddau ddysgwr ychwanegol, a’r ddau’n canolbwyntio ar wahanol sgìl dylunio.
Mae hyd y perfformiad yn dibynnu ar nifer y perfformwyr ym mhob grŵp ond mae'n
amrywio o 5–10 munud i grŵp o ddau actor i 9–14 munud ar gyfer grŵp o bedwar actor.
Nodir gofynion sylfaenol hefyd y mae’n rhaid i ddysgwyr sy'n cael eu hasesu ar sgìl dylunio
eu dangos yn y perfformiad. Er enghraifft, rhaid i ddysgwyr sy'n cael eu hasesu ar oleuo
ddangos pedwar gwahanol gyflwr goleuo a rhaid i ddysgwyr sy'n cael eu hasesu ar
ddylunio gwisgoedd ddangos gwisgoedd llawn, gwallt a cholur ar gyfer o leiaf un
cymeriad.
Nid oes cyfyngiad ar yr amser y caiff dysgwyr ei dreulio ar ddatblygu, ymarfer a mireinio
eu gwaith ar gyfer yr uned hon. Gall athrawon gynghori dysgwyr ar sut i wella eu gwaith
tra byddant yn paratoi ar gyfer y perfformiad.
Asesir yr uned hon gan arholwr sy'n ymweld ar ddyddiad y cytunwyd arno gyda'r ganolfan
rhwng mis Ionawr a mis Mai yn y flwyddyn y mae'r dysgwr yn cwblhau'r cymhwyster. Rhaid
recordio pob perfformiad o safbwynt y gynulleidfa a'i gyflwyno i CBAC o fewn pythefnos i'r
asesiad. Rhaid i bob dysgwr hefyd gwblhau disgrifiad o'i fwriadau artistig, ond nid yw hwn
yn cael ei asesu'n uniongyrchol. Mae'r uned hon yn cyfrannu 20% tuag at y radd derfynol.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i'w addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2016 ac fe'i
dyfarnwyd gyntaf yn haf 2018 – gellir darllen manylion llawn yr asesiad di-arholiad yn y
fanyleb.
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Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Crynodeb o'r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd am ddiben yr asesiad di-arholiad mewn TGAU Drama, dywedwyd ei fod yn bwysig am fod
drama yn bwnc ymarferol. Awgrymwyd hefyd fod rhai dysgwyr yn dewis astudio drama am eu bod yn
mwynhau perfformio a’i bod yn well ganddynt gwblhau asesiadau ymarferol yn hytrach nag arholiadau
ysgrifenedig.
Canfyddiadau dysgwyr
Wrth ystyried diben yr asesiad di-arholiad, y prif bwynt a nodwyd gan ddysgwyr oedd bod asesiad di-arholiad
yn lleihau faint o bwysau yr oeddent yn eu cysylltu â sefyllfaoedd arholiadau. Roeddent hefyd yn teimlo:
1. Bod elfen o fwy o degwch yn yr asesiad di-arholiad gan ei fod yn caniatáu i ddysgwyr sydd â gwahanol
ddoniau a hoffterau berfformio'n dda.
2. Bod unedau'r asesiad di-arholiad yn eu galluogi i ddatblygu a dangos sgiliau perfformiad, cyfathrebu a
chymdeithasol na ellir eu harddangos mewn arholiad.
Canfyddiadau athrawon
Roedd barn athrawon am briodoldeb pwysoliad unedau'r asesiad di-arholiad yn gymysg:
1. Teimlai rhai y dylid cynyddu'r pwysoliad i adlewyrchu natur ymarferol drama a faint o waith sy'n
gysylltiedig â pharatoi ar gyfer y tasgau a'u cwblhau. Roedd rhywfaint o awgrym y dylid ailddyrannu i’r
asesiad di-arholiad o leiaf rai o'r marciau a ddyrennir ar hyn o bryd i'r arholiad ysgrifenedig.
2. Teimlai rhai y dylid cynyddu'r pwysoliad ar gyfer sgiliau perfformio yn benodol.
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Priodoldeb yr
asesiadau

Lefel
rheolaeth17

Sgiliau
dysgwyr
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3. Roedd eraill yn teimlo bod y pwysoliad naill ai'n iawn fwy neu lai neu’n rhy uchel ond prin oedd yr
eglurhad a roddwyd o’u rhesymu.
Canfyddiadau athrawon
Roedd rhai o'r pwyntiau a godwyd gan athrawon yn ymwneud â phriodoldeb unedau'r asesiad di-arholiad.
1. Teimlai rhai athrawon fod dynameg grŵp, megis a yw dysgwyr mewn grŵp gyda'u ffrindiau, yn gallu
effeithio ar y tasgau. O ganlyniad, awgrymwyd y dylid cael mwy o hyblygrwydd yn nifer y dysgwyr sydd
mewn grŵp.
2. Roedd teimlad y gellid arholi’r uned Perfformio Theatr yn gynharach er mwyn rhoi mwy o amser i
athrawon a dysgwyr baratoi ar gyfer yr arholiad ysgrifenedig.
3. Dywedwyd bod y gofyniad i ddysgwyr arfarnu eu gwaith yn heriol i rai dysgwyr.
Canfyddiadau athrawon
1. Yn gyffredinol, ystyriwyd bod lefel y rheolaeth wrth osod tasg, ymgymryd â thasgau a marcio tasg yn
iawn fwy neu lai. Teimlwyd bod cydbwysedd da rhwng athrawon yn gallu arwain dysgwyr ac annog
dysgu annibynnol.
2. Awgrymwyd y byddai dileu'r amodau presennol ar faint o amser sydd gan ddysgwyr i gyflawni eu
perfformiadau yn annog mwy o greadigrwydd.
Canfyddiadau athrawon
1. Roedd bron pob un yn teimlo bod tasgau'r asesiad di-arholiad yn caniatáu i ddysgwyr arddangos eu
sgiliau, ond teimlai ambell un y gallai gwaith y dysgwyr fod o well ansawdd petaent yn cael mwy o
amser i gynllunio a pherfformio.

Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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2. Awgrymwyd bod dysgwyr yn datblygu hyder wrth gyfathrebu, a dywedwyd bod hynny hefyd o fudd i'w
perfformiad mewn asesiadau llafar mewn pynciau eraill.

Marcio a
chymedroli

18

Canfyddiadau dysgwyr
Dywedodd y dysgwyr fod unedau'r asesiad di-arholiad wedi eu helpu i feithrin ystod o sgiliau a phriodoleddau,
gan gynnwys:
1. Hyder (mewn drama a phynciau eraill).
2. Meddwl annibynnol.
3. Creadigrwydd a mynegiant.
4. Myfyrio a gwerthuso.
5. Gweithio gydag eraill a pharchu eu barn.
Canfyddiadau athrawon
1. Teimlai'r rhan fwyaf fod y meini prawf asesu yn glir, a dywedodd rhai eu bod yn gyfarwydd â defnyddio'r
meini prawf gan fod yr arddull yn adlewyrchu'r rhai a ddefnyddir mewn pynciau eraill y maent yn eu
haddysgu, megis Saesneg.
2. Teimlai rhai y gallai'r meini prawf asesu fod yn fwy penodol ond prin yr oeddent yn esbonio pa
agweddau yr hoffent eu gweld yn cael eu datblygu.
3. Gofynnodd rhai am ganllawiau cliriach ar ddefnyddio'r meini prawf asesu i helpu i wneud y broses farcio
yn fwy hylaw a'u helpu i ddeall ffiniau graddau.
4. Awgrymwyd y gallai traws-safoni fod yn ddefnyddiol gan fod rhai adrannau drama yn fach iawn.18

Traws-safoni yw'r broses lle mae athrawon yn gweithio gydag ysgolion (neu glystyrau) eraill i safoni gwaith dysgwyr cyn cyflwyno marciau i'r corff dyfarnu.
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Parodrwydd
athrawon

Adnoddau

Agweddau i’w
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Canfyddiadau athrawon
1. Teimlai'r holl athrawon eu bod o leiaf yn barod i ryw raddau i gyflwyno ac asesu unedau'r asesiad diarholiad.
2. Dywedodd rhai'n benodol fod ganddynt ddigon o amser a phrofiad paratoi, ac roeddent yn teimlo bod
hynny’n eu helpu i sicrhau darpariaeth effeithiol.
3. Roedd rhai yn teimlo'n fwy parod i gefnogi dysgwyr a oedd wedi dewis cael eu hasesu ar eu sgiliau
perfformio na'r rhai a oedd yn cael eu hasesu ar eu sgiliau dylunio. Roedd hyn yn bennaf oherwydd eu
profiad blaenorol eu hunain.
4. Dywedwyd bod hyfforddiant yn dda, ond adroddwyd y gall fod yn ddrud ac yn anodd ei gyrraedd.
5. Teimlai rhai y byddai mwy o enghreifftiau o waith neu hyfforddiant mwy penodol ar unedau'r asesiad diarholiad yn helpu eu hyder.
Canfyddiadau athrawon
Teimlai rhai athrawon fod angen mwy o arian i helpu canolfannau i brynu offer technegol costus, megis bar
sain neu oleuadau, i helpu dysgwyr i ddatblygu sgiliau dylunio a thechnegol.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar unedau’r asesiad di-arholiad y credent eu bod yn gweithio'n dda ac y
dylid eu cadw mewn unrhyw ddatblygiad o'r cymhwyster. Roedd eu hymatebion yn cynnwys:
1. Y cyfle i ddysgwyr ddatblygu hyder a sgiliau gwerthfawr dros amser.
2. Yr hyblygrwydd i ganolfannau allu darparu ac asesu unedau'r asesiad di-arholiad i ddarparu ar gyfer
ymrwymiadau eraill, megis amserlenni asesu canolfan.
3. Y rhyddid i ddysgwyr ymateb yn greadigol ac arddangos eu sgiliau, sy’n cynnig profiad gwahanol i
ddysgwyr yn eu barn hwy i’r un a ddarperir gan lawer o bynciau eraill.
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Meysydd i'w
datblygu

4. Cydbwysedd elfennau ysgrifenedig ac ymarferol.
5. Y portffolio o dystiolaeth ategol.
6. Yr hyfforddiant i athrawon.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd hefyd i athrawon nodi agweddau ar unedau’r asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu
datblygu mewn unrhyw fersiwn o'r cymhwyster yn y dyfodol. Rhoddwyd yr awgrymiadau canlynol ganddynt, y
mae rhai ohonynt yn debyg i agweddau yr oedd athrawon eraill yn teimlo y dylid eu cadw:
1. Mwy o ffocws ar agwedd ymarferol/perfformio drama.
2. Cynyddu pwysoliad unedau'r asesiad di-arholiad er mwyn iddo gydredeg yn fwy â phynciau ymarferol
eraill, megis Celf a Dylunio.
3. Mwy o eglurder ar y meini prawf asesu.
4. Cyflwyno proses o draws-safoni.
5. Mwy o bwyslais ar greadigrwydd.
6. Newid y drefn y mae dysgwyr yn cwblhau'r unedau er mwyn iddynt wneud yr uned Perfformio Theatr yn
gyntaf, ac yna'r uned Dyfeisio Theatr. O ganlyniad, newid y sawl sy'n asesu pob uned fel bod yr uned
Perfformio Theatr yn cael ei hasesu gan athrawon, a'r uned Dyfeisio Theatr yn cael ei hasesu gan arholwr
allanol.
Canfyddiadau dysgwyr
Yn ystod yr ymgysylltu, gwnaeth y dysgwyr rai awgrymiadau ar sut y gellid datblygu unedau'r asesiad diarholiad.
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1. Dywedodd rhai y buasent yn hoffi dewis pwy oedd yn gweithio gyda hwy gan eu bod yn teimlo bod rhai
o'r dysgwyr eraill yn eu grŵp wedi eu dal yn ôl.
2. Teimlai rhai eu bod yn treulio gormod o amser ar yr uned Dyfeisio Theatr ar draul yr uned Perfformio
Theatr a'r arholiad.
3. Teimlai rhai y dylid cynyddu pwysoliad cyffredinol unedau'r asesiad di-arholiad.
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TGAU Saesneg Iaith
Mae'r crynodeb hwn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau'r tri darn canlynol o ymgysylltu a
gynhaliwyd i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o asesiadau diarholiad yng nghwrs TGAU Saesneg Iaith CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – 28 o athrawon ar draws chwe grŵp ffocws
2. Arolwg ar-lein i athrawon – 58 o ymatebwyr
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, a phob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg o ddysgwyr
Cynhaliwyd yr ymgysylltu hwn yng ngwanwyn a haf 2019. Roedd un grŵp ffocws arall
wedi'i drefnu ond nid oedd yn gallu bwrw ymlaen am nad oedd y rhai a gofrestrodd wedi
mynychu'r sesiwn, neu am nad oedd digon o athrawon wedi cofrestru i fynychu.
Er bod y safbwyntiau a fynegwyd drwy'r fforymau hyn yn ystyrlon, dim ond i sampl fach y
gellir eu priodoli ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn yr holl athrawon a dysgwyr
TGAU Saesneg Iaith yng Nghymru.
Roedd y rhan fwyaf o’r safbwyntiau a gasglwyd gan athrawon yn yr ymgysylltu hwn gan y
rhai sy'n addysgu mewn ysgolion uwchradd prif ffrwd. Fodd bynnag, yn y pwnc hwn,
nododd nifer fach o athrawon yn benodol eu bod yn addysgu mewn coleg addysg bellach.
Lle'r oedd gwahaniaeth barn rhyngddynt, fe'i hamlygwyd yn yr adroddiad cryno hwn.
Er bod Cymwysterau Cymru yn ystyried yr holl bwyntiau a godwyd drwy gydol ein
hymgysylltu, diben y ddogfen hon yw rhoi crynodeb o'r prif themâu. Ceir esboniad manwl
o'n hymagwedd at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o'r asesiad di-arholiad
Mae'r asesiad di-arholiad mewn TGAU Saesneg Iaith yn cynnwys dwy dasg lafar: cyflwyniad
unigol a fu’n destun ymchwil a thrafodaeth grŵp. Mae’r asesiad di-arholiad yn werth 20%
o gyfanswm y cymhwyster gyda phob tasg yn cyfrannu 10% tuag at radd derfynol y
cymhwyster.
Cyflwyniad unigol a fu’n destun ymchwil
Ar gyfer y dasg hon, mae'n ofynnol i ddysgwyr gyflwyno gwybodaeth am unrhyw agwedd
neu agweddau sy'n ymwneud ag un o'r pum thema ganlynol a ddarperir gan y corff
dyfarnu, CBAC:
1.
2.
3.
4.
5.

Cymru
Hamdden
Y Byd Gwaith
Y Byd Gwyddoniaeth/Technoleg
Dinasyddiaeth
59

Nodir y pum thema yn y fanyleb ac maent yn aros yr un fath bob blwyddyn. Mae gan
ddysgwyr wythnos i baratoi ar gyfer y dasg. Yn ystod y cyfnod hwn, dylent ymchwilio i
bwnc sy'n ymwneud â'r thema a ddewiswyd ganddynt drwy ddefnyddio'r rhyngrwyd,
darllen papurau newydd, cylchgronau a llyfrau cyfeirio, gwrando ar raglenni teledu, neu
ofyn cwestiynau i bobl eraill. Mae o leiaf rhywfaint o'r gwaith paratoi hwn yn aml yn cael ei
gwblhau yn amser dysgwr ei hun. Cwblheir y dasg heb fawr iawn o oruchwyliaeth gan
athrawon, na allant ond cynnig cyngor neu arweiniad cyffredinol.
Yn ystod yr asesiad, rhaid i ddysgwyr gyflwyno'r wybodaeth sy’n ffrwyth eu hymchwil i'w
hathro neu athrawes a grŵp o ddysgwyr eraill. Wrth gyflwyno, caiff dysgwyr ddefnyddio
technoleg gwybodaeth, megis Microsoft PowerPoint, fel adnodd i hwyluso'r cyflwyniad,
ond rhaid iddynt beidio â darllen yr hyn sydd ar y sleidiau yn unig. Disgwylir i'r cyflwyniad
bara rhwng pump a saith munud, sy'n cynnwys amser i ateb cwestiynau gan eu cydddysgwyr neu athro. Mae canolfannau'n dewis pryd y bydd dysgwyr yn cwblhau'r asesiad
hwn, a all fod ar unrhyw adeg yn ystod y cwrs.
Trafodaeth grŵp
Ar gyfer y dasg hon, mae CBAC yn darparu dewis o dair tasg benodol, sy'n cael eu newid
yn flynyddol. Mae'n ofynnol i ddysgwyr ymateb i symbyliadau ysgrifenedig a/neu weledol
yn seiliedig ar faterion cyfredol, megis hawliau dynol. Dylid defnyddio'r symbyliadau hyn i
gychwyn trafodaeth rhwng y dysgwyr yn y grŵp. Nid yw'r fanyleb yn nodi faint o ddysgwyr
ddylai fod mewn grŵp, ond mae adroddiadau'r cymedrolwr yn awgrymu mai tri dysgwr yn
aml sy’n optimaidd.
Mae gan ddysgwyr wythnos i baratoi ar gyfer y dasg. Yn ystod y cyfnod hwn, gallant
weithio gyda dysgwyr eraill yn eu grŵp i ymchwilio i bwnc sy'n gysylltiedig â'r
symbyliadau. Rhaid cwblhau'r holl waith yn y cyfnod hwn heb fawr iawn o oruchwyliaeth
gan athrawon, a all gynnig arweiniad a chyngor cyffredinol.
Yn ystod y drafodaeth, dylai pob dysgwr yn y grŵp drafod ei bwnc penodol a mynegi ei
farn bersonol. Mae disgwyl i'r drafodaeth bara tua deng munud. Dylai'r athro roi cyfle i'r
grŵp gael trafodaeth yn weddol annibynnol. Os defnyddir unrhyw ymyriad gan athrawon,
er enghraifft i annog dysgwr, dylid nodi hyn a'i ystyried wrth farcio'r asesiad. Asesir pob
dysgwr yn unigol ar ei gyfraniad at y drafodaeth. Rhaid cwblhau'r dasg hon yn ystod y
flwyddyn academaidd y mae'r dysgwr yn sefyll ei arholiadau ysgrifenedig ar gyfer y
cymhwyster hwn.
Mae'n ofynnol i athrawon recordio’r ddwy dasg, gan ddefnyddio recordydd sain neu
glyweledol. Caiff y ddwy dasg eu marcio a'u safoni'n fewnol, cyn cyflwyno sampl i CBAC i'w
chymedroli'n allanol. Ar ddiwrnod cyhoeddi’r canlyniadau TGAU, mae pob canolfan yn cael
adroddiad cymedrolwr sy'n rhoi adborth ar brosesau ei hasesiad di-arholiad. Cyhoeddir

60

adroddiad prif gymedrolwr bob blwyddyn hefyd, sy'n amlinellu nodweddion allweddol ar
dasgau'r asesiad di-arholiad mewn Saesneg Iaith y flwyddyn honno.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i'w addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2015 ac fe'i
dyfarnwyd gyntaf yn haf 2017 – gellir darllen manylion llawn yr asesiad di-arholiad yn y
fanyleb.
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Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Crynodeb o'r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Teimlai athrawon mai diben asesiad di-arholiad mewn Saesneg Iaith yw:
1. Galluogi datblygiad ac asesiad sgiliau llafaredd, y teimlent eu bod yn agwedd bwysig ar lythrennedd
ac yn hanfodol yn y gweithle.
2. Bod dysgwyr yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys cyfathrebu ag eraill, ymchwil
annibynnol, a sut i gynnal cyflwyniad.
3. Galluogi dysgwyr nad ydynt yn ffynnu mewn arholiadau, neu sy'n cael trafferth darllen ac ysgrifennu, i
gael at y cymhwyster a sicrhau rhai marciau cyn yr arholiad.
Canfyddiadau dysgwyr
Awgrymodd y dysgwyr fod asesiad di-arholiad yn bodloni ystod debyg o ddibenion, gan gynnwys:
1. Asesu sgiliau cyfathrebu, yr oeddent yn ystyried eu bod yn sgiliau bywyd go iawn hanfodol nad ydynt
yn cael eu hasesu yn yr arholiadau ysgrifenedig.
2. Lleihau'r pwysau a'r straen y maent yn eu teimlo drwy roi cyfle iddynt arddangos eu gallu y tu allan i
amgylchedd arholiad ysgrifenedig.
3. Eu galluogi i sicrhau rhai marciau cyn yr arholiad ysgrifenedig, a oedd, yn eu barn hwy, yn galonogol
rhag ofn iddynt gael trafferth gyda'r arholiad.
Canfyddiadau athrawon
Wrth ystyried faint y mae tasgau'r asesiad di-arholiad yn ei gyfrannu at y radd derfynol, cafwyd ymateb
cymysg gan athrawon.
1. Teimlai rhai fod y pwysoliad presennol yn briodol oherwydd:
a. Mae’n gydbwysedd teg rhwng pwysigrwydd llafaredd fel sgìl a'r ffaith eu bod yn teimlo bod y
dasg bresennol yn eithaf artiffisial.
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b. Mae’n rhoi hwb i hyder dysgwyr sy'n cael trafferth mewn arholiadau heb anfanteisio'n ormodol
y rhai sy'n cael trafferth gyda gwaith llafaredd.
2. Nododd rhai y dylai uned yr asesiad di-arholiad fod yn werth mwy oherwydd eu bod yn teimlo:
a. Dylai dysgwyr gael eu hasesu'n gyfartal ar eu medrau mewn llafaredd, darllen ac ysgrifennu.
b. Byddai'n adlewyrchu'n well faint o waith ac ymdrech y mae dysgwyr yn eu rhoi iddi.
c. Mae llafaredd yn sgìl pwysig iawn ar gyfer cyflogadwyedd.
3. Awgrymodd rhai y dylai fod yn werth llai gan ei fod yn seiliedig ar gipolwg ar berfformiad dysgwr yn
yr hyn a ystyriwyd yn sefyllfa sy'n peri tipyn o straen.
Trafododd rhai athrawon y dull gweithredu yn Lloegr, lle cofnodir marciau ar gyfer gweithgareddau siarad a
gwrando ar wahân ac nid ydynt yn cyfrannu at radd derfynol y TGAU Saesneg Iaith. Wrth ystyried a ddylid
mabwysiadu dull tebyg yng Nghymru, roedd y safbwyntiau'n amrywio.
1. Teimlai rhai y byddai cael cymhwyster neu dystysgrif ar wahân ar gyfer siarad a gwrando yn helpu i
godi statws y sgiliau hyn ac yn galluogi dysgwyr i ddangos tystiolaeth o'u cyrhaeddiad yn yr elfen hon
o lythrennedd yn gliriach.
2. Roedd eraill yn pryderu pe na bai gweithgareddau siarad a gwrando yn cyfrannu at radd derfynol y
cymhwyster:
a. Byddai'r TGAU yn cael ei dibrisio, a byddai llafaredd yn cael ei ystyried yn llai pwysig na sgiliau
darllen ac ysgrifennu.
b. Byddai'n annheg ar ddysgwyr, a fyddai'n dal i orfod cwblhau'r gwaith ond am wobr
gyfyngedig.
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai'r rhan fwyaf o'r dysgwyr nad yw'r pwysoliad yn adlewyrchu faint o waith sy'n mynd i mewn i'r tasgau.
Dywedodd rhai dysgwyr fod tasgau'r asesiad di-arholiad ar gyfer pynciau tebyg eraill, megis Cymraeg Iaith,
yn mynnu gwaith tebyg ond eu bod yn werth mwy.
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Priodoldeb yr
asesiadau

Canfyddiadau athrawon
Drwy gydol yr ymgysylltu, trafododd yr athrawon pa mor briodol oedd tasgau'r asesiad di-arholiad yn eu
barn hwy. Crynhoir y pwyntiau allweddol a godwyd yn y pwyntiau canlynol.
Amser paratoi
1. Cyflwyniad unigol:
a. Roedd ymdeimlad cyffredinol y byddai dysgwyr yn elwa ar fwy nag wythnos i baratoi ar gyfer y
dasg hon. Nodwyd bod angen i ddysgwyr ymchwilio'n annibynnol i'w pwnc, ac yna ysgrifennu
eu sgript, myfyrio arni, a’i dysgu. Teimlai'r athrawon fod hon yn dasg eithaf heriol o fewn
wythnos, yn enwedig am fod dysgwyr yn dal i ddatblygu'r sgiliau hyn.
b. Fodd bynnag, roedd rhai'n rhybuddio rhag cynyddu'r amser paratoi gan eu bod yn teimlo y
gallai gynyddu straen i ddysgwyr ac arwain at ymddieithrio.
2. Trafodaeth grŵp:
a. Roedd y rhan fwyaf o athrawon yn teimlo bod wythnos naill ai'n briodol neu'n rhy hir i
ddysgwyr baratoi ar gyfer y drafodaeth grŵp. Dywedodd y rhai a deimlai fod wythnos yn rhy
hir fod rhai dysgwyr yn dechrau sgriptio ac ymarfer eu trafodaeth, a hynny, yn eu barn hwy, yn
gallu arwain at ddadl o ansawdd gwaeth a diffyg rhyngweithio rhwng aelodau'r grŵp.
b. Fodd bynnag, teimlai ychydig nad yw wythnos yn ddigon hir gan mai prin yw'r gwersi o fewn
yr amserlen hon, ac nid yw rhai dysgwyr yn gallu cyfarfod fel grŵp y tu allan i'r gwersi i baratoi.
3. Colegau addysg bellach:
a. Yn gyffredinol, teimlai athrawon mewn colegau addysg bellach fod angen mwy nag wythnos ar
gyfer y ddwy dasg gan mai dim ond unwaith yr wythnos y maent yn aml yn gweld dysgwyr
felly prin iawn yw’r cymorth y gallant ei roi yn ystod y cyfnod paratoi.
b. Dywedasant y gall hyn fod yn anodd gan fod eu dosbarthiadau yn gyffredinol yn cynnwys
dysgwyr sy'n wannach yn academaidd sy'n ailwneud y cymhwyster, ac sydd yn aml heb y
sgiliau neu'r hyder i gynnal ymchwil annibynnol neu ysgrifennu cyflwyniad.
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Amser tasg
1. Cyflwyniad unigol:
a. Er bod athrawon yn teimlo'n gyffredinol bod y terfyn amser o bump i saith munud ar gyfer y
cyflwyniad unigol yn iawn fwy neu lai, awgrymodd rhai y byddai tair i bum munud yn well.
Roeddent yn teimlo y byddai'r ffrâm amser hon yn haws i athrawon ei hwyluso ac yn annog
dysgwyr i ganolbwyntio mwy ar eu cyflwyniad a’i strwythuro’n fwy, a hynny’n sgìl pwysig yn eu
barn hwy.
2. Trafodaeth grŵp:
a. Roedd rhai'n teimlo bod deg munud yn iawn fwy neu lai, am ei fod yn galluogi pob dysgwr i
gymryd rhan a’i fod yn hydrin i athrawon.
b. Fodd bynnag, teimlai eraill ei fod yn rhy hir i ddysgwyr na allant ganolbwyntio cyhyd â hyn.
c. Awgrymwyd y dylai'r terfyn amser gael ei bennu gan nifer y dysgwyr mewn grŵp.
Natur y tasgau
1. Cyflwyniad unigol:
a. Teimlai rhai fod y dasg yn rhy ffurfiol ac nad yw'n adlewyrchu'r math o gyflwyniadau y mae
llawer o bobl yn eu cwblhau mewn bywyd o ddydd i ddydd. Awgrymwyd y gallai tasgau megis
hwyluso gweminar neu ddatblygu blog fideo fod yn fwy perthnasol ac ennyn diddordeb
dysgwyr.
2. Trafodaeth grŵp:
a. Roedd athrawon yn teimlo'n gyffredinol bod y dasg hon yn gweithio'n dda.
b. Fodd bynnag, roedd rhai pryderon y gall cyfansoddiad grŵp effeithio'n annheg ar allu dysgwr i
berfformio i'w botensial. Trafodwyd enghreifftiau lle byddai dysgwyr yn siarad ar draws eraill,
yn anghytuno yn ystod y cyfnod paratoi, neu'n ei chael yn anodd cymryd rhan yn gyfartal.
c. Roedd rhywfaint o awgrym y dylid cael mwy o hyblygrwydd ar gyfansoddiad y grŵp gan fod yr
hyn sy'n gweithio orau yn aml yn dibynnu ar natur dysgwyr yn y dosbarth.
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3. Teimlai rhai y dylai'r asesiad di-arholiad gynnwys elfen ysgrifenedig, naill ai yn ogystal â'r llafaredd
neu yn lle hynny.
Dewis o bynciau
1. Cyflwyniad unigol:
a. Cytunwyd yn gyffredinol fod y dewis o bynciau ar gyfer y cyflwyniad unigol yn briodol.
Dywedodd ambell un fod yr hyblygrwydd i ddysgwyr ddewis eu pwnc eu hunain o fewn y
themâu rhagnodedig yn un o gryfderau'r asesiad di-arholiad.
2. Trafodaeth grŵp:
a. Teimlai'r athrawon fod y pynciau ar gyfer y drafodaeth grŵp yn aml yn ddifflach ac nad ydynt
yn addas i drafodaeth dda. Roedd awgrymiadau o bynciau a fyddai’n fwy perthnasol, yn eu
barn hwy, yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol, defnyddio ffonau clyfar, neu ddeallusrwydd
artiffisial.
b. Awgrymodd rhai y byddai galluogi athrawon a/neu ddysgwyr i ddewis eu pynciau trafod eu
hunain yn hyrwyddo ymgysylltu â dysgwyr.
Dilysrwydd y tasgau
1. Teimlai rhai y gallai gallu dysgwr i ddysgu sgript ei helpu i gyflawni gradd dda yn y ddwy dasg ac
awgrymasant, o ganlyniad, fod uned yr asesiad di-arholiad yn asesu gallu dysgwr i gofio sgript yn
ogystal â'r sgiliau hynny y mae'n bwriadu eu hasesu drwy'r meini prawf asesu.
2. Fodd bynnag, roedd eraill yn teimlo nad mantais mo hynny, oherwydd bod cofio sgript yn golygu y
daw’r cyflwyno’n undonog iawn, y gall deimlo'n annaturiol ac effeithio ar allu'r dysgwr i ryngweithio
â'r gynulleidfa neu aelodau ei grŵp. O ganlyniad, roedd yr athrawon hyn yn llai pryderus am effaith
cofio sgript ar ddilysrwydd yr asesiad.
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Amseru'r asesiad
1. Yn gyffredinol, roedd athrawon yn hoffi'r hyblygrwydd i gwblhau'r cyflwyniad unigol ar unrhyw adeg
yn y cwrs a mynegodd rhai y byddai’n well ganddynt petai’r drafodaeth grŵp hefyd ar gael i'w
chwblhau ar unrhyw adeg.
2. Am nad yw pob canolfan yn cwblhau'r asesiadau ar yr un pryd, roedd rhai’n pryderu y gall y dysgwyr
hynny sydd wedi cwblhau asesiad ei drafod gyda chyfoedion o ganolfannau sydd eto i'w gwblhau.
Roeddent yn teimlo y gallai hyn roi mantais annheg iddynt gan fod ganddynt amser ychwanegol i
baratoi.
3. Fodd bynnag, holwyd hefyd a fyddai gwybod y pwnc ymlaen llaw yn fantais wirioneddol gan fod
ffocws yr asesiad ar sgiliau llafaredd, yn hytrach na chynnwys y cyflwyniad neu'r drafodaeth.
Recordio'r asesiad
1. Gall canolfannau ddewis rhwng cwblhau recordiadau sain neu fideo. Un o'r prif bryderon ymhlith
athrawon oedd eu bod yn teimlo y gallai'r cyfrwng recordio fod o fantais annheg i rai dysgwyr.
a. Roedd rhai athrawon sy'n cwblhau recordiadau sain yn poeni efallai na fydd eu dysgwyr yn
cael marciau priodol am y ffordd y maent yn cyflwyno eu cyflwyniad neu y gellid eu cosbi'n
annheg os yw cymedrolwr yn amau eu bod yn darllen o sgript.
b. I'r gwrthwyneb, roedd rhai athrawon sy'n cyflwyno recordiadau fideo yn pryderu bod
canolfannau sy'n cyflwyno recordiadau sain yn galluogi eu dysgwyr i ddarllen o sgript.
c. Teimlai rhai y dylai'r corff dyfarnu nodi a ddylai'r asesiad gael ei recordio ar ffurf sain neu fideo.
2. Awgrymodd ambell un fod y gofyniad i recordio pob asesiad yn dangos diffyg ymddiriedaeth mewn
athrawon i allu marcio'r asesiadau'n gywir ac awgrymwyd y gellid eu marcio’n allanol, os caiff yr
asesiadau eu recordio.
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Cyffelybrwydd â TGAU Cymraeg Iaith
Dywedodd rhai athrawon, er bod TGAU Cymraeg Iaith a TGAU Saesneg Iaith yn gofyn i ddysgwyr gwblhau'r
un tasgau, fod rhai o ofynion a phwysoliad yr asesiad yn wahanol. Teimlwyd bod hyn yn ddryslyd i rai
dysgwyr sy'n astudio'r ddau gymhwyster.
Canfyddiadau dysgwyr
Mewn perthynas â'r drafodaeth grŵp, roedd y dysgwyr yn pryderu y gallai aelodau eraill eu grŵp
ddylanwadu'n annheg ar eu gradd. Roedd rhywfaint o awgrym y byddai'n well ganddynt ddewis pwy sydd
yn eu grŵp.

Lefel rheolaeth19

19

Roedd dysgwyr hefyd yn teimlo y byddai cael mwy o ryddid i ddewis eu pwnc eu hunain yn eu helpu i
ymgymryd yn fwy â thasgau'r asesiad di-arholiad.
Canfyddiadau athrawon
Ymgymryd â’r dasg
1. Roedd peth pryder y gallai'r asesiad di-arholiad fod yn cael ei gynnal yn wahanol ar draws
canolfannau, gydag ychydig o athrawon yn crybwyll bod rhai canolfannau yn rhoi mwy nag wythnos i
ddysgwyr baratoi cyn eu hasesiad neu’n caniatáu i ddysgwyr ailadrodd yr asesiad gan ddefnyddio'r
un pwnc. Roedd rhai athrawon yn cysylltu hyn â'r ffaith eu bod yn teimlo y gellir dehongli'r canllawiau
mewn gwahanol ffyrdd.
2. Roedd yr adborth y dywedodd athrawon eu bod yn ei roi i ddysgwyr yn amrywio, ond teimlai'r rhan
fwyaf o athrawon mewn ysgolion fod lefel y cymorth a'r adborth y gallent eu rhoi i'w dysgwyr pan
oeddent yn paratoi ar gyfer y tasgau yn briodol. Fodd bynnag, mynegodd athrawon mewn colegau
addysg bellach awydd yn aml i roi mwy o adborth i ddysgwyr nag y gallent pan oeddent yn paratoi ar
gyfer yr asesiadau. Roedd hyn yn aml oherwydd mai dim ond unwaith yr wythnos y gwelent y
dysgwyr felly prin oedd y cyfleoedd i drafod gwaith dysgwyr gyda nhw.

Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

Marcio’r dasg
1. Mynegodd rhai athrawon bryderon bod yr asesiad di-arholiad yn cael ei farcio'n fewnol.
a. Teimlai rhai ei bod yn heriol i athrawon farcio gwaith eu dysgwyr eu hunain heb gael eu
dylanwadu gan eu hawydd iddynt wneud yn dda.
b. Teimlai rhai y gallai cywirdeb marcio athrawon gael ei lesteirio gan y ffaith bod yn rhaid iddynt
hwyluso llawer o asesiadau mewn un diwrnod ac efallai y byddant yn dechrau teimlo'n flinedig
tua diwedd y dydd.
2. Mynegodd rhai y byddai’n well ganddynt petai’n cael ei farcio'n allanol oherwydd eu bod yn teimlo y
byddai'n lleddfu'r pwysau a deimlant ar hyn o bryd wrth asesu ac y byddai'n lleihau eu llwyth gwaith.
Fodd bynnag, roedd rhai yn pryderu y gallai hyn gael effaith negyddol ar berfformiad dysgwyr, pe bai
marcio allanol yn golygu bod dysgwyr yn cael eu hasesu gan arholwr sy'n ymweld.
Canfyddiadau athrawon
Roedd pryderon ynghylch hydrinedd tasgau'r asesiad di-arholiad ar gyfer athrawon a chanolfannau yn
thema allweddol a oedd yn rhedeg drwy gydol yr ymgysylltu. Roedd rhai o'r pwyntiau allweddol a godwyd
yn cynnwys:
Hwyluso'r asesiadau
1. Gan fod bron pob dysgwr ym mhob carfan yn cael ei gofrestru ar gyfer y cymhwyster hwn, dywedodd
athrawon ei bod yn cymryd llawer o amser i hwyluso'r ddwy dasg, yn enwedig mewn canolfannau
mawr.
2. Dywedodd rhai athrawon a oedd yn cynnal yr asesiadau yn ystod amser gwersi eu bod wedi wynebu
heriau wrth addysgu gweddill y cwrs o fewn eu hamser cwricwlwm penodedig. I'r gwrthwyneb,
dywedodd rhai athrawon a'i cwblhaodd y tu allan i wersi ei fod wedi cael effaith negyddol ar eu
dosbarthiadau eraill a'u hamser personol.
3. Trafododd yr athrawon hefyd heriau o ran dod o hyd i ystafelloedd priodol i gynnal yr asesiadau,
trefnu staff cyflenwi a rheoli absenoldeb dysgwyr.
4. Dywedodd athrawon fod cyfyngiadau amser yn aml yn eu hatal rhag rhoi adborth i ddysgwyr ar eu
hasesiad terfynol, a oedd yn anffodus ym marn rhai.
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Recordio
1. Yn gyffredinol, teimlai athrawon fod y broses o hwyluso recordiadau, eu cadw, creu copi wrth gefn
ohonynt, a’u lanlwytho i wefan ddiogel yn feichus, yn enwedig mewn canolfannau mwy o faint.
Marcio
1. Dywedwyd bod marcio asesiadau’n cymryd llawer o amser i rai athrawon, yn enwedig pan fyddant yn
marcio'r asesiad am y tro cyntaf ac yn weddol anghyfarwydd â'r meini prawf asesu. Dywedodd rhai'n
benodol nad oes ganddynt ddigon o amser yn ystod y diwrnod addysgu i gwblhau'r marcio hwn felly
mae'n rhaid iddynt wneud hynny yn eu hamser eu hunain.
Safoni mewnol
1. Er bod rhai athrawon wedi mynegi pryderon am yr amser y mae'n ei gymryd i gwblhau safoni mewnol
yn eu canolfan, roedd y rhan fwyaf yn gwerthfawrogi ei bwysigrwydd ac yn teimlo ei fod yn dasg
briodol ac angenrheidiol i athrawon.
Llwyth gwaith
1. Dywedodd rhai athrawon nad yw'n anarferol i athrawon Saesneg fod yn hwyluso ac yn marcio
asesiadau di-arholiad mewn Llenyddiaeth Saesneg a Saesneg Iaith. Roeddent yn teimlo y gall cronni'r
asesiad hwn fod yn heriol ac nad yw'n debyg i athrawon mewn llawer o bynciau eraill. Nododd rhai
athrawon achosion pan oeddent yn teimlo bod tasgau'r asesiad di-arholiad wedi cael effaith andwyol
ar eu lles oherwydd llwyth gwaith neu bwysau gan uwch-arweinwyr.
Profiad y dysgwyr Canfyddiadau athrawon
Hygyrchedd
1. Er bod athrawon yn teimlo'n gyffredinol bod tasgau'r asesiad di-arholiad yn hylaw i ddysgwyr,
dywedodd rhai y gallant fod yn heriol i ddysgwyr llai galluog, dysgwyr sydd â Saesneg fel iaith
ychwanegol, a'r rhai sy'n cael llai o gymorth gartref.
2. Teimlai rhai fod rhai dysgwyr llai galluog yn elwa ar gwblhau asesiadau llafar am eu bod yn gallu
trafod eu syniadau'n fwy effeithiol ar lafar nag y gallant pan fyddant yn eu hysgrifennu.
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Lles
1. Er bod rhai dysgwyr wir yn mwynhau cwblhau'r tasgau ac yn elwa ar yr ymdeimlad o gyflawniad a
deimlant ar y diwedd, roedd athrawon yn teimlo'n bryderus ac o dan bwysau, yn enwedig y rhai sy'n
cael trafferth gyda’u hyder. Roedd rhai yn cysylltu'r canfyddiad hwn o bryder â'r ffaith bod yn rhaid
recordio'r asesiadau.
2. Roedd pryderon hefyd, os oes gofyniad i recordio'r holl asesiadau yn y dyfodol, y gallai hyn
effeithio'n negyddol ar ddeilliannau a lles dysgwyr oherwydd byddai rhai dysgwyr yn rhy bryderus a
naill ai'n methu perfformio i'w potensial, neu’n peidio â mynychu eu hasesiadau.
Sgiliau
1. Nododd rhai athrawon sgiliau penodol yr oeddent yn teimlo bod dysgwyr yn eu hennill, gan gynnwys
ymchwil, strwythuro meddyliau a syniadau, dadansoddi a gwerthuso pwnc, a gweithio gydag eraill.
Roedd rhai hefyd yn teimlo bod eu dysgwyr yn magu hyder.

Meini prawf
asesu

Canfyddiadau dysgwyr
Dywedodd y rhan fwyaf o'r dysgwyr fod tasgau'r asesiad di-arholiad yn rhoi hyder iddynt wrth gyflwyno
cyflwyniadau llafar a chymryd rhan mewn trafodaethau. Nododd y dysgwyr hefyd fod y tasgau wedi eu
helpu i ddatblygu sgiliau megis gweithio'n annibynnol a chyfathrebu ag eraill. Fodd bynnag, roedd rhywfaint
o gydnabyddiaeth y gallai fod yn straen i ddysgwyr nad oes ganddynt hyder mewn cyflwyniadau neu
drafodaethau llafar.
Canfyddiadau athrawon
Roedd gan yr athrawon farn gymysg am eglurder y meini prawf asesu. Roedd y rhai a deimlai fod y meini
prawf yn agored i’w dehongli yn awgrymu bod pob un o'r bandiau asesu yn eithaf tebyg i'w gilydd, ac
roeddent yn teimlo bod hynny’n ei gwneud yn anodd penderfynu pa farc i'w roi i rai dysgwyr. O ganlyniad,
gofynnodd rhai athrawon am enghreifftiau clir o waith sy'n adlewyrchu safonau gwahanol i'w helpu i ddeall
y disgwyliadau ar gyfer pob lefel.
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Roedd rhai athrawon yn pryderu y gallai gwahanol athrawon ddehongli geiriau yn y meini prawf asesu,
megis 'rhai', 'hyderus' ac 'effeithiol', yn wahanol. Roeddent yn teimlo bod hyn yn gwneud y broses farcio yn
eithaf goddrychol.

Cymedroli

Roedd diffyg cytundeb cyffredinol ymhlith athrawon ynghylch a ddylent asesu defnydd dysgwr o sgiliau
cyfathrebu dieiriau ai peidio.
1. Er bod rhai'n teimlo ei fod yn rhan o'r marc y byddent yn ei roi ar gyfer y meini prawf sy'n cyfeirio at
lefel yr ymgysylltu â'r gynulleidfa, teimlai eraill na allent roi cyfrif amdano yn y cynllun marcio
presennol.
2. Roedd y rhai nad oeddent yn credu y gallent gyfrif amdano yn teimlo'n gyffredinol y dylent allu
gwneud hynny oherwydd eu bod o'r farn ei fod yn rhan bwysig o gyfathrebu. Fodd bynnag, roedd
rhai’n pryderu pa mor deg fyddai hyn i ddysgwyr sydd â diffyg hyder ac roedd eraill yn cwestiynu sut
y gellid cadarnhau'r marciau yn ystod cymedroli oni bai fod recordiad fideo yn ofynnol.
Canfyddiadau athrawon
Roedd gan yr athrawon farn gymysg am yr adborth a ddarparwyd yn yr adroddiadau cymedrolwr; teimlai
rhai fod lefel y manylder yn braf, a gofynnodd eraill am adborth cliriach a manylach.
Mynegodd rhai athrawon y byddai’n well ganddynt gael cymedrolwr sy'n ymweld gan eu bod yn teimlo y
byddai'n lleihau'r baich o recordio pob asesiad ac yn rhoi cyfle datblygiad proffesiynol gwerthfawr i
athrawon.
Mynegodd rhai athrawon bryderon am ddiogelwch data wrth rannu ffeiliau gyda chymedrolwyr drwy'r post.

Parodrwydd
athrawon

Canfyddiadau athrawon
Hyder athrawon
Roedd teimlad cyffredinol bod athrawon yn hyderus wrth gyflwyno uned yr asesiad di-arholiad gan fod
addysgu ac asesu sgiliau llafaredd yn rhan naturiol o'u rôl. Roedd rhai yn llai hyderus yn asesu tasgau'r
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asesiad di-arholiad, yn bennaf am eu bod yn teimlo bod y meini prawf asesu yn amwys ac yn anodd eu
defnyddio.

Adnoddau

Agweddau i’w
cadw

Hyfforddiant ac arweiniad
Dywedodd athrawon yn gyffredinol eu bod yn gwerthfawrogi'r cyfle i fynychu hyfforddiant wyneb yn wyneb
a hwyluswyd gan y corff dyfarnu. Fodd bynnag, er bod rhai wedi dweud iddynt gael hyfforddiant ac
adnoddau o ansawdd uchel a oedd wedi eu helpu i baratoi ar gyfer y tasgau, teimlai eraill y byddent yn elwa
ar fwy o hyfforddiant a deunyddiau enghreifftiol i gynyddu eu hyder.
Canfyddiadau athrawon
Trafododd rhai athrawon heriau o ran cael gafael ar ddyfeisiau recordio, a hynny’n aml yn gysylltiedig â
diffyg cyllid. Roeddent yn rhybuddio, pe bai'n ofynnol i bob recordiad gael ei wneud gan ddefnyddio dyfais
glyweledol, y byddai hyn yn creu pwysau ychwanegol ar gael at ddyfeisiau recordio ac ar gyllidebau
adrannol.
Teimlai rhai y gall y fideos enghreifftiol presennol fod yn frawychus i ddysgwyr gan eu bod yn ffurfiol iawn.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar dasgau'r asesiad di-arholiad y credant eu bod yn gweithio'n dda
ac y dylid eu cadw mewn unrhyw ddatblygiad o'r cymhwyster. Roedd eu hymatebion yn cynnwys:
1. Y cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau llafaredd, a chael eu hasesu arnynt, ac iddo gyfrannu tuag at y
radd derfynol.
2. Y cyfle i ddysgwyr gynnal rhywfaint o ymchwil a chyflwyno eu gwaith ar lafar i gynulleidfa gan
ddefnyddio ystod o strwythurau brawddegau.
3. Cwblhau tasg unigolyn a thasg grŵp.
4. Yr elfen ddadlau yn y drafodaeth grŵp.
5. Yr ystod eang o bynciau sydd ar gael i ddysgwyr ddewis ohonynt.
6. Cynnwys cwestiynu a herio yn y cynllun marcio.
7. Ansawdd uchel deunyddiau adnoddau ar gyfer y drafodaeth grŵp.
73

Meysydd i'w
datblygu

Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd hefyd i athrawon nodi agweddau ar dasgau'r asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu
datblygu mewn unrhyw fersiwn o'r cymhwyster yn y dyfodol. Rhoesant yr awgrymiadau canlynol, y mae rhai
ohonynt yn debyg i agweddau yr oedd athrawon eraill yn teimlo y dylid eu cadw:
1. Cynyddu'r pwysoliad i adlewyrchu pwysigrwydd sgiliau llafaredd a faint o waith y mae dysgwyr yn ei
gwblhau.
2. Adolygu'r gofyniad i recordio pob asesiad – teimlai rhai y dylid dileu'r gofyniad i wneud y broses yn
fwy hylaw ac roedd eraill yn teimlo y dylai fod yn ofynnol i bob canolfan recordio fideo er mwyn
sicrhau tegwch.
3. Adolygu'r meini prawf asesu i sicrhau eu bod yn glir, yn hawdd eu defnyddio, ac yn gwobrwyo
dysgwyr yn briodol am bob agwedd ar lafaredd.
4. Cyflwyno marcio allanol, o bosibl gan arholwr sy'n ymweld.
5. Darparu mwy o ddeunyddiau enghreifftiol a sicrhau eu bod yn adlewyrchu gallu pob dysgwr yng
Nghymru.
6. Adolygu'r canllawiau i sicrhau bod pob canolfan yn deall lefel y cymorth y gallant ei roi i ddysgwyr ym
mhob cam o'r asesiad.
7. Adolygu'r pynciau a'r deunyddiau symbylu a ddarperir ar gyfer pob tasg er mwyn sicrhau eu bod yn
berthnasol ac yn ddiddorol i bob dysgwr.
8. Adolygu faint o amser sydd gan ddysgwyr i baratoi ar gyfer yr asesiadau – teimlai rhai y dylai pob
dysgwr gael y dasg ar ddiwrnod eu hasesiad, tra bod eraill yn teimlo y dylid ei gynyddu, yn enwedig
mewn lleoliad addysg bellach.
9. Gosod ffenestr asesu fel bod pob dysgwr yn cwblhau'r dasg yn ystod cyfnod tebyg yn ei ddysgu.
10. Adolygu faint o amser y disgwylir i ddysgwyr siarad yn y drafodaeth grŵp.
11. Gwaredu elfen yr asesiad di-arholiad neu ystyried cynnwys tasgau darllen ac ysgrifennu hefyd.
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Canfyddiadau dysgwyr
Yn ystod yr ymgysylltu, gwnaeth y dysgwyr rai awgrymiadau ar sut y gellid datblygu tasgau'r asesiad diarholiad. Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Gwell cysondeb yn yr adborth y mae dysgwyr yn ei gael gan eu hathrawon/canolfannau.
2. Mwy o ryddid i ddewis eu pwnc eu hunain.
3. Galluogi dysgwyr i ddewis pwy sydd yn eu grŵp ar gyfer y drafodaeth.
4. Adolygu faint o amser a dreulir ar uned yr asesiad di-arholiad o gymharu â’i gwerth.
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TGAU Llenyddiaeth Saesneg
Mae'r crynodeb hwn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau'r tri darn canlynol o ymgysylltu a
gynhaliwyd i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o asesiadau diarholiad yng nghwrs TGAU Llenyddiaeth Saesneg CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – 28 o athrawon ar draws pedwar grŵp ffocws
ac un cyfweliad20
2. Arolwg ar-lein i athrawon – 57 o ymatebwyr
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, a phob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg o ddysgwyr
Cynhaliwyd yr ymgysylltu hwn rhwng gwanwyn a haf 2019. Roedd un grŵp ffocws arall
wedi'i drefnu ond nid oedd yn gallu bwrw ymlaen am nad oedd y rhai a gofrestrodd
wedi mynychu'r sesiwn.
Er bod y safbwyntiau a fynegwyd drwy'r fforymau hyn yn ystyrlon, dim ond i sampl fach
y gellir eu priodoli ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn yr holl athrawon a
dysgwyr TGAU Llenyddiaeth Saesneg yng Nghymru.
Er bod Cymwysterau Cymru yn ystyried yr holl bwyntiau a godwyd drwy gydol ein
hymgysylltu, diben y ddogfen hon yw rhoi crynodeb o'r prif themâu. Ceir esboniad
manwl o'n hymagwedd at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o'r asesiad di-arholiad
Ar gyfer yr asesiad di-arholiad mewn TGAU Llenyddiaeth Saesneg (uned 3 o'r
cymhwyster) mae'n ofynnol i ddysgwyr gwblhau dau asesiad: Adran A 'Shakespeare', ac
Adran B: 'Llenyddiaeth Saesneg o Gymru'. Nid yw'r un o'r asesiadau wedi'i haenu. Mae’r
asesiad di-arholiad yn werth 25% o gyfanswm y cymhwyster, a phob asesiad yn werth
12.5%.
Adran A: Shakespeare
Mae'n ofynnol i ddysgwyr astudio testun a fersiwn fyw neu wedi'i recordio o ddrama
Shakespeare mewn perthynas â thema. Darperir y thema gan y bwrdd arholi, CBAC. Ar
gyfer yr asesiad, rhaid i ddysgwyr ateb cwestiwn thematig am y ddrama. Mae CBAC yn
darparu cwestiynau generig wrth gyhoeddi'r thema a chaniateir i ganolfannau addasu'r
cwestiwn hwn.

Roedd llai o athrawon yn bresennol nag a oedd wedi cofrestru felly nid oedd yn bosibl hwyluso grŵp
ffocws y tro hwn.
20
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Adran B: Llenyddiaeth Saesneg o Gymru
Mae'n ofynnol i ddysgwyr astudio 15 o gerddi o Gymru o flodeugerdd Library of Wales
Poetry 1900–2000: One Hundred Poets from Wales. Dewisir y cerddi gan CBAC mewn
perthynas â thema. Ar gyfer yr asesiad, rhaid i ddysgwyr gymharu o leiaf dwy o'r cerddi
mewn ymateb i gwestiwn sy'n ymwneud â'r thema. Yn yr un modd ag Adran A, mae
CBAC yn darparu rhai cwestiynau generig wrth gyhoeddi'r thema y gall canolfannau eu
haddasu os dymunant.
Cyhoeddir themâu ar gyfer y ddwy ran o'r asesiad gan CBAC ddwy flynedd cyn yr
astudio, ac mae themâu’n cael eu newid yn flynyddol. Gall dysgwyr sefyll yr asesiad ar
unrhyw adeg yn ystod y ddwy flynedd o astudio.
Rhoddir hyd at saith awr a hanner i ddysgwyr ar gyfer pob adran o'r asesiad i ymchwilio
i’w hymateb i'r cwestiynau a’i gynllunio. Cwblheir y gwaith hwn o dan lefel gyfyngedig o
reolaeth. Caniateir i ddysgwyr gael at ddeunyddiau ymchwil a gweithio gydag eraill, a
gall athrawon roi 'cyngor cyffredinol'.
Rhoddir hyd at ddwy awr i ddysgwyr ysgrifennu eu hateb ar gyfer pob adran o'r
asesiad. Gellir rhannu'r ddwy awr yn sesiynau llai yn ôl disgresiwn y ganolfan. Cwblheir
yr ateb ysgrifenedig o dan lefel uchel o reolaeth gyda goruchwyliaeth ffurfiol heb
fewnbwn o gwbl gan athrawon. Ni chaniateir nodiadau yn sesiynau ysgrifennu’r
asesiad; dim ond copïau glân o'r testun a ganiateir.
Mae pob asesiad yn werth 12.5% o gyfanswm y cymhwyster a rhaid iddo fod rhwng
1,000 a 1,500 gair o hyd.
Mae'r ddau asesiad yn cael eu marcio gan athrawon yn fewnol. Rhaid i athrawon
ddarparu anodiadau mewn perthynas â'u marcio a sylw crynodol ar ddiwedd asesiad
pob dysgwr. Rhaid i athrawon ymgynghori â'r meini prawf marcio asesu a dewis pa fand
yr ystyriant ei fod yn ‘gweddu orau’ i’r ddau amcan asesu ar gyfer Adran A, a’r tri amcan
asesu ar gyfer Adran B.
Caiff marciau eu safoni'n fewnol ar lefel y ganolfan ac mae sampl a gynhyrchir yn
awtomatig yn cael ei chymedroli'n allanol gan CBAC.
Ar ddiwrnod cyhoeddi’r canlyniadau TGAU, mae pob canolfan yn cael adroddiad
cymedrolwr sy'n rhoi adborth ar ei phrosesau asesu di-arholiad ym mhob asesiad.
Cyhoeddir adroddiad prif gymedrolwr bob blwyddyn hefyd, sy'n amlinellu nodweddion
allweddol ar dasgau'r asesiad di-arholiad mewn Llenyddiaeth Saesneg y flwyddyn
honno.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i'w addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2015 ac fe'i
dyfarnwyd gyntaf yn haf 2017 – gellir darllen manylion llawn yr ADA yn y fanyleb.
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Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Crynodeb o'r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt am ddiben asesiad di-arholiad, teimlai athrawon mai’r diben oedd rhoi'r
cyfleoedd canlynol i ddysgwyr:
1. Cyfle i astudio testun yn fanwl.
2. Cyfle i wneud rhywfaint o ddadansoddiad o'r testunau, a roddir i ddysgwyr drwy roi amser
iddynt baratoi ar ôl cael y cwestiwn.
3. Caniatáu iddynt ddatblygu sgiliau cymharu barddoniaeth.
4. Cyfle i astudio'n annibynnol.
5. Ffordd o sicrhau bod Shakespeare yn cael ei astudio o gofio mai dim ond opsiwn dewisol
ydyw yn y modiwl arall y mae ei waith yn ymddangos ynddo.
6. Cyfle i ddangos sgiliau mewn amgylchedd sy'n peri llai o straen na neuadd arholiadau. Teimlai
rhai fod hyn yn arbennig o bwysig i ddysgwyr llai galluog neu'r rhai dihyder.
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai'r dysgwyr mai diben asesiad di-arholiad yw asesu mewn ffordd sy'n peri llai o straen nag
arholiad. Teimlai'r dysgwyr fod hyn yn gwneud yr asesiadau'n debycach i'r byd gwaith ac yn caniatáu
iddynt gyflawni eu potensial llawn. Roedd rhai hefyd yn teimlo bod asesiad di-arholiad yn caniatáu
trosolwg mwy cyfannol o allu gan ei fod yn asesu sgiliau lluosog, a rhai ohonynt heb eu cynnwys
mewn arholiadau, megis ymchwil.
Canfyddiadau athrawon
Roedd y safbwyntiau ynglŷn â phwysoliad yr asesiad di-arholiad o fewn y cymhwyster yn gymysg.
1. Teimlai rhai fod y pwysoliad yn briodol neu 'yn iawn fwy neu lai’.
2. Teimlai rhai fod y pwysoliad yn rhy isel ac yn anghymesur â faint o amser y mae dysgwyr yn ei
dreulio'n ei gwblhau.
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Priodoldeb yr
asesiadau

3. Teimlai rhai na ddylid cael asesiad di-arholiad o gwbl oherwydd pryderon fel marcio
goddrychol ac arholiadau'n cael eu hystyried yn decach.
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai rhai dysgwyr fod yr amser a dreuliwyd ar yr asesiadau di-arholiad yn anghymesur â'r ganran
yr oeddent yn ei chyfrannu tuag at y radd derfynol.
Canfyddiadau athrawon
Wrth drafod priodoldeb tasgau'r asesiad di-arholiad, cododd athrawon y pwyntiau canlynol:
1. Awgrymwyd weithiau fod themâu'r asesiad di-arholiad yn haniaethol neu’n themâu nad allai’r
dysgwyr uniaethu â hwy. Rhoddwyd thema 'cariad' fel enghraifft, a llawer yn teimlo ei bod yn
gysyniad anodd i ddysgwyr uniaethu ag ef ac ymgysylltu ag ef.
2. Teimlai rhai fod anhawster y cerddi’n amrywio ar draws blynyddoedd ac ar draws cerddi, ac
roedd rhai’n credu bod hyn yn annheg ar ddysgwyr.
3. Awgrymwyd bod perfformiad yn nhasgau’r asesiad di-arholiad yn adlewyrchu cof dysgwr yn
fwy na’i sgiliau.
Cymysg oedd y farn yn benodol am y dewis o gerddi yn Adran B. Roedd rhai yn hoffi'r dewis a oedd
ar gael, ac eraill yn codi pryderon am y ffocws ar gerddi a ysgrifennwyd gan awduron o Gymru.
Roedd y pryderon a godwyd yn cynnwys y canlynol:
1. Mae'n cyfyngu ar brofiadau y tu allan i ddiwylliant Cymru.
2. Mae'r dewis o gerddi yn teimlo'n 'symbolaidd' – cânt eu cynnwys dim ond am eu bod
wedi'u hysgrifennu gan awduron o Gymru yn hytrach nag yn ôl eu teilyngdod eu hunain.
3. Mae'r pynciau wedi dyddio ac nid ydynt yn berthnasol i heddiw, felly mae angen addysgu
hanes cyn i'r gerdd fod yn hygyrch.
4. Mae effaith bosibl ar ddilyniant y tu allan i Gymru yn y dyfodol os nad yw dysgwyr yn
ymdrin â’r canon Saesneg neu ystod debyg o farddoniaeth i'r hyn a astudir yn Lloegr.
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Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

Pa mor hylaw
oedd hyn i’r
dysgwyr

Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt am hydrinedd paratoi a chefnogi dysgwyr i gwblhau tasgau'r asesiad diarholiad, teimlai athrawon yn gyffredinol fod hyn yn hydrin. Lle codwyd pryderon mewn perthynas â
hydrinedd yr asesiad di-arholiad o safbwynt yr athro/athrawes a/neu'r ganolfan, codwyd y pwyntiau
canlynol:
1. Awgrymwyd nad oes digon o amser i ddysgu'r ddrama a'r cerddi llawn na pharatoi dysgwyr
gyda'r sgiliau i gwblhau'r asesiad di-arholiad. Crybwyllodd rhai athrawon felly mai dim
dyfyniadau yr oedd rhai canolfannau’n eu hastudio yn hytrach na dramâu cyfan, neu ddwy
neu dair cerdd yn hytrach na'r 15 a oedd yn ofynnol.
2. Roedd teimlad bod angen mwy o amser i roi cyfle i ddysgwyr ymarfer.
3. Cafwyd adroddiadau bod angen treulio amser gwers ychwanegol yn addysgu'r cyd-destun a’r
cefndir i rai o'r testunau a'r cerddi cyn y gallai gwaith ar dasgau'r asesiad di-arholiad eu
hunain ddechrau. Er enghraifft, gorfod addysgu cyd-destun mwyngloddio yng Nghymru ar
gyfer cerddi yn Adran B.
4. Dywedodd athrawon mai ychydig o arian sydd gan ganolfannau i brynu copïau 'glân' o'r
testun.
5. Mae gan athrawon lwyth gwaith marcio swmpus gan fod y rhan fwyaf yn marcio llenyddiaeth
ac iaith, ac roedd rhai'n teimlo bod hyn yn gwneud marcio'n anhydrin a soniwyd am farcio a
chymedroli yn ystod gwyliau a'u hamser eu hunain.
6. Dywedodd rhai ei bod yn anodd rheoli cwblhau asesiad di-arholiad ar gyfer dysgwyr sy'n
absennol.
7. Roedd rhywfaint o awgrym y dylid rhoi amser i ddysgwyr oddi ar yr amserlen i gwblhau'r
asesiad.
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt pa mor hydrin oedd tasgau'r asesiad di-arholiad ym marn y dysgwr, mynegwyd
amrywiaeth o safbwyntiau.
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Lefel
rheolaeth21

21

1. Awgrymwyd bod y detholiad o gerddi a thestunau sydd ar gael yn rhoi'r hyblygrwydd i
ganolfannau ddewis deunyddiau priodol ar gyfer eu dysgwyr.
2. Awgrymwyd bod rhai cerddi a oedd yn y flodeugerdd yn anodd i rai dysgwyr gael atynt.
3. Teimlai rhai nad oedd y tasgau'n ddigon gwahaniaethol ar gyfer dysgwyr llai galluog. Yn
gysylltiedig, roedd rhywfaint o awgrym y dylid haenu'r asesiad di-arholiad i alluogi lefel o
wahaniaethu yn ôl tasg fel darparu cerddi gwahanol ar gyfer haenau uwch a sylfaen.
4. Dywedwyd bod amodau wedi'u hamseru yn cyfyngu ar berfformiad i ddysgwyr gallu is ac
uwch. Roedd rhai o blaid dull seiliedig ar waith cwrs heb unrhyw gyfyngiadau amser i alluogi
dysgwyr i ddangos eu gallu'n llawn.
5. Dywedwyd bod astudio testun Shakespeare cyfan yn anodd ac awgrymwyd y gellid defnyddio
cwestiynau sy'n seiliedig ar ddetholiad fel dewis arall.
6. Awgrymwyd nad oes digon o amser i allu ymarfer y sgìl o astudio Shakespeare, sy'n golygu
nad yw dysgwyr yn gallu cynhyrchu eu gwaith gorau.
Canfyddiadau athrawon
Roedd y farn am lefel y rheolaeth yn gymysg. Er bod rhai'n teimlo ei bod yn iawn fwy neu lai o ran
gosod a marcio tasgau, roedd rhai'n pryderu am lefel y rheolaeth ar gyfer ymgymryd â thasgau gan
eu bod yn teimlo y gallai fod yn effeithio ar degwch yr asesiad.
Roedd y pwyntiau a godwyd mewn perthynas ag ymgymryd â thasgau fel a ganlyn:
1. Cafwyd rhywfaint o sôn am anghysondeb yn y dull a ddefnyddir ar draws canolfannau, megis
caniatáu i ddysgwyr olygu eu gwaith neu wneud ymgeisiau ymarfer.
2. Teimlai rhai y dylid rhoi rheolaeth dynnach ar ymgymryd â thasgau fel bod pob dysgwr yn
cymryd yr asesiad o fewn cyfnod asesu.
3. Teimlai rhai’n rhwystredig am fod y cymorth y gallant ei roi i ddysgwyr llai galluog yn
gyfyngedig.

Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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Effaith ar
ddysgu

4. Roedd rhai athrawon yn teimlo nad oes digon o gyfle i roi adborth sy'n benodol i'r dasg i
ddysgwyr.
5. Dywedodd rhai eu bod yn teimlo pwysau o fewn eu canolfan i gael y marciau gorau i
ddysgwyr gan fod yr asesiadau di-arholiad yn cael eu cynnal a'u marcio'n fewnol. O ganlyniad,
roedd rhywfaint o awgrym y dylid eu marcio'n allanol.
Canfyddiadau dysgwyr
Cafwyd damcaniaethu ymhlith rhai dysgwyr fod anghysondebau rhwng canolfannau o ran yr adborth
a'r paratoadau a roddwyd i ddysgwyr ar gyfer yr asesiadau gan eu hathro neu athrawes. Teimlai'r
dysgwyr hyn y gallai hyn fod yn ffynhonnell bosibl o annhegwch yn yr asesiadau di-arholiad.
Canfyddiadau athrawon
Nodwyd nifer o effeithiau cadarnhaol gan athrawon pan oeddent yn ystyried yr effaith y mae
asesiadau di-arholiad yn ei chael ar ddysgu. Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Meithrin hyder wrth fynd i'r afael â llenyddiaeth.
2. Addysgu dysgwyr sut i ysgrifennu'n faith.
3. Astudio barddoniaeth a Shakespeare ar wahân, yn hytrach na'u cyfuno'n un asesiad, gan
ehangu profiad dysgwyr o lenyddiaeth.
4. Addysgu dysgwyr i fod yn ddadansoddol.
5. Gan fod mwy nag un uned o'r cymhwyster yn ymdrin â rhai amcanion asesu, gallai dysgwyr
gymhwyso'r dysgu o dasgau'r asesiad di-arholiad i'r arholiad terfynol.
Teimlai rhai fod cyfyngiadau ar amser, a phwysau ar athrawon i gyrraedd targedau, yn golygu bod y
ffordd yr oedd dysgwyr yn cael eu haddysgu i gwblhau tasgau'r asesiad di-arholiad yn lleihau eu
profiad dysgu. Nid oedd yr athrawon hyn yn ymhelaethu ymhellach.
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Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai dysgwyr ym mhob grŵp y byddai'r asesiadau di-arholiad yn eu helpu i baratoi ar gyfer eu
harholiadau terfynol drwy ymarfer traethodau a defnyddio adborth gan athrawon. Soniwyd yn
arbennig am hyn mewn un grŵp o ran barddoniaeth, lle'r oedd dysgwyr yn teimlo bod y dasg yn
debyg iawn i'r arholiad.
Meini prawf
Canfyddiadau athrawon
marcio ac asesu Pan ofynnwyd am y meini prawf asesu, roedd y safbwyntiau'n gymysg.
1. Roedd llawer o athrawon o'r farn bod y meini prawf asesu yn glir ac yn syml i'w cymhwyso ar
ôl i athrawon fagu profiad o farcio.
2. Fodd bynnag, roedd y rhai a deimlai nad yw'r meini prawf mor glir â hynny yn teimlo bod y
cynllun marcio yn oddrychol ac yn agored i'w ddehongli, yn enwedig i athrawon sydd newydd
gymhwyso.
3. Teimlai rhai athrawon y dylid asesu'r ddealltwriaeth o gyd-destun yn yr asesiadau di-arholiad
o gofio bod angen addysgu dysgwyr am gyd-destun er mwyn cael at ddramâu Shakespeare a
barddoniaeth o Gymru.
Roedd llawer o bwyntiau a godwyd gan athrawon mewn perthynas â marcio yn canolbwyntio ar
effeithiolrwydd y bandio. Roedd y pwyntiau a godwyd yn cynnwys:
1. Dywedwyd bod eglurder yr iaith a ddefnyddir o fewn y bandiau yn ei gwneud yn anodd
neilltuo dysgwyr i fandiau penodol gan nad oes digon o wahaniaethu rhwng galluoedd.
2. Roedd teimlad bod neidiau mawr yn y gallu disgwyliedig o amgylch y bandiau canol.
3. Dywedwyd nad oedd lefel y dadansoddiad iaith sy'n ofynnol gan ddysgwyr llai galluog yn
amcan asesu dau yn adlewyrchu'r hyn y gallai dysgwyr ar y lefel honno ei gynhyrchu.
Codwyd y gofyniad i athrawon anodi asesiadau wrth farcio. Roedd teimlad mai diben adborth o'r
math hwn fel arfer yw rhoi sylwadau ar feysydd i ddysgwyr eu gwella ac felly barnwyd nad oedd
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angen ei ddarparu pan na fydd dysgwyr yn gweld y sylwadau, yn enwedig gan ei bod yn cymryd
mwy o amser i athrawon ei ddarparu.
Parodrwydd,
hyfforddiant ac
arweiniad
athrawon

Canfyddiadau athrawon
Ar draws yr ymgysylltu, teimlai'r rhan fwyaf o athrawon fod ganddynt y sgiliau cywir a’u bod yn
barod i gyflwyno'r asesiadau di-arholiad. Roedd y rhesymau a roddwyd am hyn yn cynnwys gweithio
gydag athrawon ac adrannau profiadol, ac adroddiadau o hyfforddiant da.
Eglurodd y rhai a deimlai'n llai parod fod newidiadau blynyddol i'r cerddi yn cynyddu eu llwyth
gwaith ac yn lleihau eu hyder. Roedd rhywfaint o awgrym hefyd bod y cynllun marcio yn 'amwys'. Er
mwyn teimlo'n fwy parod, awgrymodd yr athrawon hyn:
1. Byddent yn hoffi cael mwy o amser i baratoi, e.e. rhybudd cynharach o'r cerddi a gynhwyswyd
fel bod ganddynt amser i baratoi cynlluniau gwaith cyn eu haddysgu i ddysgwyr.
2. Hoffent gael mwy o adnoddau i'r rhai sy'n llai cyfarwydd â'r cerddi a geir yn y flodeugerdd.
3. Hoffent gael rhagor o arweiniad ar sut i baratoi dysgwyr llai galluog at dasgau ysgrifennu
estynedig.
Roedd y safbwyntiau'n gymysg am gyfleoedd hyfforddi; teimlai rhai eu bod wedi cael digon o
hyfforddiant i gyflenwi’r asesiadau di-arholiad, tra oedd eraill yn teimlo y gallai fod mwy. Teimlwyd,
os yw athrawon yn cael eu hyfforddi i farcio arholiadau, y dylid eu hyfforddi hefyd i farcio asesiadau
di-arholiad, felly awgrymwyd y dylid cynnig hyfforddiant mwy penodol ar hyn.
Soniodd rhai fod y gost i fynychu hyfforddiant yn ffactor gwaharddol.
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Agweddau i’w
cadw

Meysydd i'w
datblygu

Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar dasgau'r asesiad di-arholiad y credant eu bod yn
gweithio'n dda ac y dylid eu cadw mewn unrhyw ddatblygiad o'r cymhwyster. Roedd eu
hawgrymiadau'n cynnwys:
1. Astudiaeth fanwl o amrywiaeth o lenyddiaeth.
2. Cynnwys Shakespeare.
3. Astudio drama.
4. Yr amrywiaeth o destunau a gynhwyswyd.
5. Hyblygrwydd gallu dewis cwestiwn.
6. Mae amser i baratoi yn caniatáu i ddysgwyr deimlo'n barod.
7. Mae asesiad di-arholiad yn brofiad gwahanol i'r arholiad ar ddiwedd y cwrs.
Dywedodd rhai'n benodol na fyddent am golli'r agwedd asesu di-arholaid ar Lenyddiaeth Saesneg.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd hefyd i athrawon nodi agweddau ar dasgau'r asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn
cael eu datblygu mewn unrhyw fersiwn o'r cymhwyster yn y dyfodol. Rhoesant yr awgrymiadau
canlynol, y mae rhai ohonynt yn debyg i agweddau yr oedd athrawon eraill am eu cadw:
1. Cynllun marcio cliriach gyda mwy o ganllawiau.
2. Mwy o enghreifftiau.
3. Llai o gerddi a cherddi mwy deniadol i'w wneud yn fwy hygyrch.
4. Cynnwys ystod ehangach o feirdd, gyda rhai’n awgrymu y gallai hyn gynnwys rhai nad ydynt
yn Gymry.
5. Peidio â newid cerddi'n flynyddol.
6. Datblygu themâu y gall dysgwyr uniaethu’n fwy â hwy.
7. Gwell gwahaniaethu, gyda rhai yn awgrymu asesiad haenog.
8. Seilio cydran Shakespeare ar ddetholiad.
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9. Cynnwys asesiad tebyg i’r uned Llenyddiaeth Gymraeg ar lenyddiaeth weledol.
10. Cynyddu lefel y rheolaeth, gydag awgrymiadau i wneud yr asesiad yn debycach i arholiad neu
gwtogi ar y cyfnod asesu.
Canfyddiadau dysgwyr
Yn ystod yr ymgysylltu, gwnaeth y dysgwyr rai awgrymiadau ar sut y gellid datblygu'r asesiadau diarholiad. Y maes a awgrymwyd amlaf i’w ddatblygu oedd y dylai'r asesiadau di-arholiad gyfrif mwy
tuag at y radd derfynol. Roedd dysgwyr hefyd yn teimlo y dylid cael mwy o gydraddoldeb ar draws
canolfannau o ran faint o ymarfer y mae dysgwyr yn ei gael a lefel yr adborth y mae athrawon yn ei
roi.
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TGAU Bwyd a Maeth
Mae'r crynodeb hwn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau'r tri darn canlynol o ymgysylltu a
gynhaliwyd i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o’r asesiad di-arholiad
yng nghwrs TGAU Astudio Bwyd a Maeth CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – chwe athro ar draws dau grŵp ffocws
2. Arolwg ar-lein ar gyfer athrawon – 14 ymatebydd
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, pob un yn cynnwys rhwng chwech
a deg o ddysgwyr
Cynhaliwyd yr ymgysylltiad hwn rhwng hydref 2019 a gwanwyn 2020. Roedd pedwar grŵp
ffocws arall wedi’u trefnu, ond nid oedd modd iddynt fwrw ymlaen, naill ai oherwydd nad
oedd y rhai oedd wedi cofrestru wedi mynychu’r sesiwn, neu am nad oedd digon o
athrawon wedi cofrestru i fynychu.
Er bod y sylwadau a gyflwynwyd drwy’r fforymau hyn yn ystyrlon, gellir eu priodoli i sampl
fach iawn yn unig ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn pob athro a dysgwr TGAU
Bwyd a Maeth yng Nghymru.
Er bod yr holl bwyntiau a godwyd yn ystod ein hymgysylltu yn cael eu hystyried gan
Cymwysterau Cymru, diben y ddogfen hon yw rhoi crynodeb o’r prif themâu. Ceir esboniad
manwl o’n hymagwedd at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o’r asesiad di-arholiad
Ar gyfer TGAU Bwyd a Maeth, mae’n rhaid i ddysgwyr gwblhau dau asesiad di-arholiad fel
rhan o uned 2 y cymhwyster: mae’r asesiad di-arholiad gyfwerth â 60% o gyfanswm y
cymhwyster ac mae’n cynnwys asesiad ymchwiliad bwyd (gwerth 20% o’r cymhwyster) ac
asesiad paratoi bwyd (gwerth 40% o’r cymhwyster).
Asesiad ymchwiliad bwyd (asesiad di-arholiad 1)
Ar gyfer yr asesiad ymchwiliad bwyd (asesiad di-arholiad 1), caiff dysgwyr eu hasesu ar eu
gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth mewn perthynas ag egwyddorion gwyddonol
paratoi a choginio bwyd. Bydd gan ddysgwyr ddatganiad ymchwiliad, megis ‘mae
llwyddiant cymysgedd sbwng wedi’i hufennu yn dibynnu ar godydd addas’, a’r dasg fydd
ymchwilio ac archwilio’r datganiad hwn trwy dasg ddilynol, fel ‘ymchwiliwch i lwyddiant
codyddion gwahanol wrth wneud sbwng wedi’i hufennu’.22 Argymhellir rhoi deg awr i’r
dysgwyr gwblhau’r asesiad, a fydd yn cynnwys ysgrifennu adroddiad o 2,000–2,500 o eiriau
a ffotograffau. Rhaid i bob dysgwr gwblhau’r dasg yn annibynnol dan oruchwyliaeth yr
athro, ond heb unrhyw adborth gan yr athro. Mae’r corff dyfarnu, CBAC, yn awgrymu y
‘gallai fod yn fanteisiol’ i ddysgwyr gwblhau’r asesiad yn eu blwyddyn astudio olaf.

22

Esiampl o fanyleb TGAU Bwyd a Maeth CBAC (i’w haddysgu o 2016).
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Asesiad paratoi bwyd (asesiad di-arholiad 2)
Ar gyfer yr asesiad paratoi bwyd (asesiad di-arholiad 2), caiff dysgwyr eu hasesu ar eu
gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth mewn perthynas â chynllunio, paratoi, coginio a
chyflwyno bwydlen o seigiau. Bydd y dysgwyr yn derbyn briff, megis ‘mae bwyty lleol yn
eich ardal chi yn cynnal wythnos ryngwladol’,23 ac mae gofyn iddynt ymchwilio, datblygu a
gwerthuso tair saig, gyda chyfwydydd, i fodloni’r briff. Nid oes raid i’r tair saig gynnwys cwrs
cyntaf, prif gwrs a phwdin. Gall y dysgwyr ddewis tair saig annibynnol. Argymhellir rhoi 15
awr i’r dysgwyr i gwblhau’r asesiad, sy’n cynnwys sesiwn orfodol o dair awr i baratoi, coginio
a chyflwyno eu bwydlen. Ni ddylai’r un dysgwr wneud yr asesiad tair awr ymarferol fwy nag
unwaith. Yn yr amser sy’n weddill, rhaid i’r dysgwyr gynhyrchu portffolio o dystiolaeth, sy’n
cynnwys ffotograffau, graffiau a/neu siartiau i gefnogi eu seigiau, dim mwy na 15 tudalen A4
o hyd. Nid yw athrawon yn cael rhoi cyngor unigol nac adborth i ddysgwyr yn ystod yr
asesiad. Mae CBAC yn ‘argymell yn gryf’ y dylai’r dysgwyr gwblhau’r asesiad yn eu blwyddyn
astudio olaf.
Bydd CBAC yn rhyddhau’r briffiau ar gyfer pob asesiad ym mis Mai bob blwyddyn, a rhaid
cyflwyno’r marciau erbyn mis Mai y flwyddyn ganlynol. Bydd dysgwyr yn dewis un dasg o’r
ddwy a osodir ar gyfer pob asesiad. Gall athrawon gychwyn yr asesiad gyda’r dysgwyr pan
fyddant yn fodlon eu bod wedi cyflwyno’r holl gynnwys gofynnol sydd ei angen ar
ymgeiswyr i fedru cael mynediad i’r tasgau.
Wrth baratoi at yr asesiadau, rhaid i ganolfannau sicrhau bod dysgwyr wedi eu haddysgu
mewn ystod o sgiliau a thechnegau ynghlwm â pharatoi a choginio bwyd. Amlinellir y rhain
yn y fanyleb ac maent yn cynnwys elfennau megis sgiliau cyllell, defnyddio dulliau coginio
gwahanol megis setio cymysgedd gan ddefnyddio gwres, a gwneud toesenni.
Caiff y ddau asesiad eu marcio a’u safoni gan athrawon yn fewnol gan ddefnyddio meini
prawf asesu a ddarperir gan CBAC. Yna mae sampl yn cael ei chyflwyno i CBAC ar gyfer
cymedroli allanol.
Ar ddiwrnod canlyniadau’r TGAU, mae pob canolfan yn derbyn adroddiad gan y cymedrolwr
sy’n rhoi adborth ar ei phrosesau asesu di-arholiad ym mhob asesiad. Cyhoeddir adroddiad
gan y prif gymedrolwr yn flynyddol hefyd, sy’n amlinellu prif nodweddion y tasgau asesu diarholiad mewn bwyd a maeth y flwyddyn honno.
Roedd y cymhwyster ar gael i’w addysgu am y tro cyntaf ym Medi 2016, gyda’r dyfarniad
cyntaf yn haf 2018 – gellir darllen manylion llawn yr asesiad di-arholiad yn y fanyleb.
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Esiampl o fanyleb TGAU Bwyd a Maeth CBAC (i’w haddysgu o 2016).
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Thema

Crynodeb o’r pwyntiau allweddol a godwyd

Pwrpas

Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd am ddiben yr asesiad di-arholiad, teimlai’r athrawon ei fod yn rhoi’r cyfleoedd
canlynol i’r dysgwyr:
1. Arddangos a chael eu hasesu ar sgiliau trefnu, cynllunio ac ymarferol a ddysgwyd yn ystod y
cwrs.
2. Arbrofi ac adeiladu gwybodaeth y gellir ei defnyddio yn yr arholiad.
3. Y cyfle i fod yn annibynnol.
Canfyddiadau dysgwyr
Roedd dysgwyr ym mhob grŵp ffocws yn teimlo bod yr asesiadau di-arholiad yn rhoi cyfle iddynt
ddatblygu ac ymarfer sgiliau gwahanol i sgiliau’r arholiad. Agweddau eraill a grybwyllwyd ganddynt
oedd y cyfle i:
1. Gael asesiad ar sgiliau coginio ymarferol.
2. Datblygu ac arddangos gwybodaeth dros gyfnod o amser.
3. Lleihau pwysau ar ddysgwyr, a briodolir weithiau i gyfnodau asesu hirach o’u cymharu â’r
arholiad.
4. Cael eu hasesu mewn amgylchoedd mwy hamddenol a chyfarwydd.

Pwysoliad

Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd i athrawon am bwysoliad presennol yr asesiad di-arholiad o’i gymharu â’r arholiad
terfynol, roedd teimlad cyffredinol na ddylai fod yn werth llai.
1. Roedd rhai athrawon yn teimlo ei bod yn iawn i elfen ymarferol y cymhwyster gael mwy o
bwysoliad nag elfen yr arholiad.
2. Awgrymodd rhai athrawon y byddent yn croesawu mwy o bwysoliad i’r asesiadau diarholiad:
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Priodoldeb yr
asesiadau

Lefel
rheolaeth24

a. Dywed rhai y dylai’r asesiad paratoi bwyd (asesiad di-arholiad 2) yn benodol fod yn
werth mwy gan eu bod yn teimlo bod yr asesiad yn ymgorffori disgwyliadau’r dysgwyr
o’r cwrs.
b. Roedd rhai yn teimlo bod rhai agweddau o’r asesiad yn cynnwys llawer o waith o’i
gymharu â nifer y marciau a oedd ar gael.
Canfyddiadau athrawon
Roedd sylwadau cyffredinol gan athrawon yn nodi eu bod yn hoffi’r cwrs / asesiadau di-arholiad.
Fodd bynnag, er eu bod yn hoff ohono, roeddent yn teimlo bod gormod o gynnwys ynddo.
Codwyd rhai materion mewn perthynas â phriodoldeb rhai agweddau o’r asesiadau di-arholiad.
Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Y teimlad bod llawer iawn i’w gwblhau yn yr amser oedd ar gael, ac awgrymodd rhai
athrawon y byddai rhyddhau’r tasgau’n gynharach yn lleihau pwysau ar yr athrawon a’r
dysgwyr.
2. Nododd rhai na allent weld budd asesiad di-arholiad 1, oherwydd eu bod yn teimlo ei fod yn
dyblygu dysgu o wyddoniaeth.
3. Roedd rhai yn teimlo nad oedd y briffiau ar gyfer asesiad di-arholiad 1 yn eglur o ran yr hyn
a ddisgwylir gan ddysgwyr.
Canfyddiadau athrawon
Teimlai’r rhan fwyaf o athrawon fod lefel y rheolaeth ar draws pob un o’r tri cham asesu yn gywir.
Cymorth ac arweiniad gan athrawon
Roedd y safbwyntiau ar ganllawiau yn amrywio rhwng asesiad di-arholiad 1 ac asesiad di-arholiad 2.
1. Awgryma rhai y dylai athrawon fedru darparu arweiniad ar gyfer asesiad di-arholiad 1, yn
enwedig yn ystod y cam ymchwilio.
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Mae disgrifiad o’r hyn a olygir wrth ‘lefel rheolaeth’ wedi’i gynnwys yn y cyflwyniad.
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2. Roedd eraill, ar y llaw arall, yn awgrymu ei bod yn beth da bod dysgwyr yn cael rhyw lefel o
ryddid i archwilio’r dasg ar gyfer asesiad di-arholiad 2.
Adborth
Barn gymysg oedd gan athrawon am lefel yr adborth a ganiateir iddynt ei ddarparu ar gyfer
dysgwyr. Roedd rhai o’r farn ei bod yn briodol, ond eraill yn nodi ei bod yn ‘gofyn gormod’ o
ddysgwyr i gwblhau’r asesiadau heb unrhyw adborth o gwbl.

Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

Canfyddiadau dysgwyr
Dywedodd dysgwyr eu bod yn gwerthfawrogi adborth a’i fod yn eu galluogi i wella eu gwaith, a
nododd rhai nad oedd digon o adborth yn cael ei roi yn yr asesiadau di-arholiad presennol.
Canfyddiadau athrawon
Er bod rhai yn teimlo bod paratoi a chefnogi dysgwyr ar gyfer tasgau’r asesiadau di-arholiad a
marcio a safoni’r asesiadau’n fewnol yn hylaw, codwyd nifer o bwyntiau gan athrawon oedd yn
gweld agweddau o’r broses hon yn anodd eu rheoli. Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Pryderon gan athrawon am lefelau straen a phwysau mewn perthynas ag agweddau o’u
llwyth gwaith. Roedd elfennau megis paratoi a chynllunio ar gyfer newidiadau blynyddol
mewn briffiau tasgau a chyflwyno cynnwys y cwrs yn cael eu gweld yn ychwanegu llwyth
gwaith gormodol gan ychydig o athrawon.
2. Yn gyffredinol, roedd yr athrawon yn nodi bod y marcio yn cymryd llawer o amser gyda rhai
yn adrodd ei fod yn anodd ei reoli.
3. Dywed rhai eu bod yn cael anhawster paratoi dysgwyr ar gyfer asesiad di-arholiad 1 am nad
oeddent yn gyfarwydd â’r arddull asesu hwn.
4. Dywedwyd hefyd fod amlder y gwersi bwyd a maeth i ddysgwyr yn y blynyddoedd cyn
cychwyn y TGAU hefyd yn dylanwadu ar rwyddineb.
5. Esboniodd rhai athrawon fod angen mwy o amser i baratoi dysgwyr mewn sefyllfaoedd lle
nad oeddent wedi cael cynifer o wersi bwyd a maeth yng Nghyfnod Allweddol 3, ac o
ganlyniad bod yr amser yn dynn o ran cyflwyno’r cwrs a’r asesiadau di-arholiad.
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Profiad y
dysgwyr

6. Roedd rhai athrawon yn nodi ei bod yn anodd cwblhau’r elfen ymarferol o asesiad diarholiad 1 o fewn y gwersi ar yr amserlen. Roeddent yn cymharu’r sesiwn coginio tair awr
orfodol ar gyfer asesiad di-arholiad 2, sy’n caniatáu i sesiynau gael eu trefnu y tu allan i
wersi wedi’u hamserlennu. Awgrymodd rhai y dylai fod amser gorfodol ar gyfer asesiad diarholiad 1 i gwblhau’r gwaith ymarferol.
Canfyddiadau athrawon
Mwynhad ac ymgysylltiad
1. Roedd yr athrawon yn gyffredinol teimlo bod y dysgwyr yn mwynhau’r asesiadau di-arholiad,
yn enwedig yr elfennau seiliedig ar sgiliau ymarferol. Roedd yr athrawon o’r farn bod y
dysgwyr yn mwynhau perchnogi eu gwaith a’i arwain i gyfeiriad sydd o ddiddordeb iddyn
nhw.
2. Roedd y farn yn gymysg mewn perthynas ag asesiad di-arholiad 1. Roedd rhai yn teimlo bod
y dysgwyr yn mwynhau’r elfen wyddonol ac yn dechrau gweld y cysylltiad rhwng
gwyddoniaeth a bwyd, tra oedd athrawon eraill yn teimlo bod y dysgwyr yn ei weld yn
anodd ac nad oedd ganddynt yr un diddordeb ynddo ag yn asesiad di-arholiad 2.
3. Roedd teimlad bod rhai dysgwyr yn siomedig gyda chyfran y coginio sy’n gysylltiedig â’r
cwrs o’i chymharu â’r gwaith ysgrifenedig. Awgrymwyd y byddai’n well gan ddysgwyr
goginio mwy.
Maint y gwaith
1. Teimlodd rhai fod maint y gwaith yn hylaw i ddysgwyr, ond roedd rhai yn teimlo ei fod yn
ormod.
2. Teimlai rhai fod dysgwyr yn cael trafferth gyda maint y gwaith ysgrifenedig yn arbennig.
Priodolwyd hyn i’r canfyddiad bod dysgwyr yn dilyn y cwrs oherwydd eu bod yn credu ei fod
yn bwnc oedd yn fwy ymarferol ei natur.

92

Sgiliau dysgwyr
1. Roedd athrawon yn teimlo bod lefel dda o gyfleoedd i ddysgwyr arddangos eu sgiliau, yn
arbennig yn asesiad di-arholiad 2.
Hygyrchedd
1. Roedd teimlad cyffredinol bod agweddau o asesiad di-arholiad 1 yn rhy anodd i ddysgwyr,
yn enwedig i rai o allu is. Cyfeiriwyd at agweddau megis deall elfennau gwyddonol y dasg fel
bod yn arbennig o anodd. Awgrymwyd y gallai anhawster canfyddedig asesiad di-arholiad 1
fod yn gysylltiedig â gostyngiad yn nifer y bobl sy’n dewis astudio’r pwnc a drafodwyd gan
rai athrawon.
2. Dywedodd rhai athrawon eu bod yn teimlo bod asesiad di-arholiad 2 mewn fformat hygyrch.
3. Ar gyfer asesiad di-arholiad 2, roedd peth dryswch o ran a oedd dysgwyr yn cael ymarfer eu
seigiau terfynol mewn un cyfnod yn y dosbarth cyn yr asesiad tairawr. (Nid oes gan
ddysgwyr yr hawl i wneud hyn mewn gwirionedd.) Roedd y rhai oedd yn credu nad oedd
hawl i wneud hyn yn meddwl ei fod yn annheg ar ddysgwyr sydd heb lefelau da o
gefnogaeth yn y cartref, gan ei fod yn cyfyngu ar eu cyfleoedd i fireinio eu seigiau.
4. Roedd peth pryder bod costau cynhwysion yn fwrn i rai dysgwyr.
Canfyddiadau dysgwyr
Wrth drafod yr asesiadau di-arholiad, soniodd y dysgwyr am yr hyn yr oeddent wedi elwa ohono
o’u cwblhau. Roedd y pwyntiau a godwyd yn cynnwys:
1. Maent yn caniatáu iddynt feithrin sgiliau ymarferol a dealltwriaeth o gysyniadau a
mecanweithiau coginio, e.e. sut mae burum yn gweithio.
2. Maent yn rhoi cyfle i ddysgu annibynnol a bod yn greadigol.
3. Maent yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddysgu sgiliau bywyd ar gyfer bod yn oedolyn fel sut i
goginio drostynt eu hunain.
4. Mae ymarfer sgiliau coginio yn eu cynorthwyo i ddysgu ac adalw theori.
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5. Teimlai rhai fod agweddau ysgrifenedig y cwrs yn ormodol a’u bod wedi disgwyl y byddai
mwy o waith ymarferol nag a oedd.
Adnoddau

Meini prawf
asesu

Canfyddiadau athrawon
Wrth ystyried yr adnoddau angenrheidiol ar gyfer yr asesiadau di-arholiad, codwyd y pwyntiau
canlynol gan yr athrawon:
1. Mynegwyd pryder am y lefelau o wastraff bwyd sy’n cael ei gynhyrchu oherwydd y dasg
ymchwiliad bwyd yn asesiad di-arholiad 1. Esboniodd yr athrawon nad oedd y bwyd a
gynhyrchwyd yn ystod y dasg hon yn fwytadwy, ac felly yn cynhyrchu gwastraff sylweddol.
2. Roedd rhai yn credu y dylid rhoi mwy o ystyriaeth i’r anghenion o ran offer ar gyfer y tasgau, o
gofio cyllidebau adrannol cyfyngedig. Adroddodd athrawon anawsterau o ran cael digon o offer
i ddysgwyr:
a. Gwblhau asesiad di-arholiad 1 ar yr un pryd.
b. Ymarfer sgiliau paratoi a choginio, megis ffiledu cyw iâr, pan fo athrawon yn addysgu’r
sgiliau wrth baratoi ar gyfer yr asesiadau di-arholiad.
3. Mynegodd rai athrawon bryder bod cost bwyd ac offer yn effeithio ar benderfyniadau o fewn
canolfannau o ran dewis cynnig y cwrs ai peidio.
Canfyddiadau athrawon
Cafwyd barn gymysg gan yr athrawon am eglurder y meini prawf asesu.
1. Cafwyd ymateb cyffredinol gan rai yn nodi eu bod yn glir, yn arbennig felly ar gyfer asesiad
di-arholiad 2.
2. Mynegwyd pryderon gan eraill, gan gynnwys bod meini prawf asesiad di-arholiad 1 yn
amwys, gan ei gwneud yn anodd gwybod felly lle i glustnodi marciau ar gyfer agweddau
penodol o’r gwaith.
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Safoni a
chymedroli

Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd i athrawon am eu barn ar safoni mewnol a chymedroli allan, roedd yr ymateb, yn
gyffredinol, yn gadarnhaol. Fodd bynnag, roedd ymdeimlad ymhlith rhai ei bod yn anodd cael hyd
i’r amser i safoni.
Cafwyd trafodaeth ynghylch yr angen i rannu marciau gyda’r dysgwyr cyn iddynt gael eu hanfon i’w
cymedroli.25 Mynegwyd pryder gan rai athrawon am y dull hwn oherwydd:
1. Nid oeddent yn hyderus yn rhannu marciau cyn iddynt gael eu cymedroli.
2. Roeddent yn pryderu y byddai’n cael effaith ar gymhelliant dysgwyr.

Parodrwydd a
hyfforddiant
athrawon

Canfyddiadau athrawon
Ar y cyfan, roedd athrawon yn teimlo eu bod yn barod i gyflwyno ac asesu’r asesiadau di-arholiad.
Fodd bynnag, codwyd rhai pwyntiau gan y rhai oedd yn dweud nad oeddent yn teimlo’n barod.
1. Dywedwyd bod asesiad di-arholiad 1 yn ffurf newydd o asesiad i athrawon ei addysgu, ac
adroddodd rhai nad oeddent mor hyderus yn ei gyflwyno a’i asesu. Dywedyd bod hyn wedi
ei waethygu gan y newid blynyddol mewn tasgau.
2. Gofynnodd rhai athrawon am enghreifftiau ychwanegol, yn enwedig ar gyfer asesiad diarholiad 1.
Roedd yr athrawon yn gadarnhaol yn eu hymateb am yr hyfforddiant a dderbyniwyd ganddynt.
Fodd bynnag, mynegwyd pryder gan rai am y gost o fynychu.
Roedd galw am fwy o sylw i’r asesiadau di-arholiad mewn digwyddiadau hyfforddi.

Yn ôl Amod Safonol Ychwanegol C.2 o Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer cymwysterau TGAU/TAG Cymwysterau Cymru, mewn pynciau lle
mae’r asesiad wedi’i farcio gan y ganolfan, mae’n ofynnol i ganolfannau roi eu marciau i ddysgwyr cyn i’r gwaith gael ei anfon i’w gymedroli (Cymwysterau
Cymru, 2019).
25
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Agweddau i’w
cadw

Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau o dasgau’r asesiad di-arholiad oedd yn gweithio’n dda ac y
dylid eu cadw mewn unrhyw ddatblygiad yn y cymhwyster. Mewn ymateb, roeddent yn gryf o blaid
cadw’r agweddau coginio, gyda rhai yn pwysleisio y byddent yn dymuno cadw asesiad di-arholiad 2
yn benodol.
Agweddau eraill yr oedd athrawon am eu cadw oedd:
1. Pwysoliad yr elfen ymarferol o’r cymhwyster.
2. Y dadansoddiad manwl o’r marciau yn y meini prawf asesu ar gyfer asesiad di-arholiad 2.
3. Ehangder y briffiau.
4. Y gallu i ddysgwyr lywio eu gwaith mewn cyfeiriad oedd yn gweddu â’u diddordebau nhw.

Meysydd i’w
datblygu

Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon hefyd nodi agweddau o dasgau’r asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn
cael eu datblygu mewn unrhyw iteriad o’r cymhwyster yn y dyfodol. Gwnaed yr awgrymiadau
canlynol:
1. Cyfuno’r ddau asesiad a chynnwys yr agwedd arbrofol o asesiad di-arholiad 1 yn asesiad diarholiad 2. Awgrymwyd y byddai hyn yn lleihau’r baich marcio i athrawon a gwella llif y
cymhwyster.
2. Mwy o ystyriaeth i ddeunyddiau asesu di-arholiad fod yn fwy fforddiadwy.
3. Mwy o fanylder ac eglurder o ran y meini prawf asesu ar gyfer asesiad di-arholiad 1.
4. Symleiddio/newid asesiad di-arholiad 1. Cafwyd awgrymiadau ar sut i wneud hyn gan rai.
Roeddent yn cynnwys:
a. Caniatáu dysgwyr i weithio mewn grwpiau o bedwar
b. Newid y dasg yn llai aml.
c. Darparu mwy o opsiynau ar gyfer yr ymchwiliad.
d. Darparu arbrawf penodol i’w gwblhau gan y dysgwyr.
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e. Gwneud y dasg yn fyrrach, a disgyblion i’w chwblhau ar ddiwedd Blwyddyn 10, a
darparu cyfarwyddiadau penodol er mwyn sicrhau cymaroldeb ar draws canolfannau.
f. Sicrhau bod y strwythur yn eglurach a’i fod yn fwy hygyrch i ddisgyblion o allu is.
Canfyddiadau dysgwyr
Yn ystod yr ymgysylltu, cafwyd awgrymiadau gan rai dysgwyr ar sut i ddatblygu’r asesiadau diarholiad, gan gynnwys:
1. Roedd rhai yn teimlo bod y terfynau amser a benodwyd ar gyfer yr asesiadau di-arholiad yn
rhy fyr, yn enwedig wrth goginio.
2. Roedd awgrym y dylai fod amseroedd mwy penodol i’r dysgwyr gwblhau asesiad di-arholiad
1 ac asesiad di-arholiad 2 fel nad ydynt yn gorgyffwrdd.
3. Roedd awgrym y dylai’r fanyleb ddangos mwy o eglurder o ran yr hyn i’w gynnwys yn yr
adolygiad ysgrifenedig.
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TGAU Daearyddiaeth
Mae’r crynodeb hwn yn crynhoi canfyddiadau’r tri darn canlynol o ymgysylltu yr
ymgymerwyd â hwy i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o asesiad
di-arholiad yng nghwrs TGAU Daearyddiaeth CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – 19 o athrawon ar draws bedwar grŵp ffocws
2. Arolwg ar-lein ar gyfer athrawon – 68 o ymatebwyr
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, pob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg o ddysgwyr
Digwyddodd yr ymgysylltu hwn rhwng gwanwyn a haf 2019. Amserlennwyd dau grŵp
ffocws arall ond methwyd eu cyflawni, naill ai am fod y rheiny a gofrestrodd heb
fynychu’r sesiwn neu am fod rhy ychydig o athrawon wedi cofrestru i fynychu.
Er bod y safbwyntiau a fynegwyd trwy’r fforymau hyn yn ystyrlon, maent yn dod o
sampl fach ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn holl athrawon a dysgwyr
TGAU Daearyddiaeth yng Nghymru.
Er bod yr holl bwyntiau a godwyd trwy gydol ein hymgysylltu yn cael eu hystyried gan
Cymwysterau Cymru, pwrpas y ddogfen hon yw darparu crynodeb o’r prif themâu. Ceir
eglurhad manwl o’n hymagwedd at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o’r asesiad di-arholiad
Ar gyfer yr asesiad di-arholiad mewn TGAU Daearyddiaeth, mae gofyn i ddysgwyr
gwblhau dau ymchwiliad gwaith maes ac wedyn gwneud adroddiad ysgrifenedig, lle
gofynnir cwestiynau iddynt sy’n ymwneud â’r ddau ymchwiliad gwaith maes o fewn un
adroddiad. Mae’r asesiad di-arholiad werth 20% o’r cymhwyster cyfan.
Gall canolfannau ddewis ble i wneud yr ymchwiliadau gwaith maes, ond mae’n rhaid i’r
ddau gael eu gwneud mewn amgylcheddau cyferbyniol a dylid rhoi’r cyfle i ddysgwyr
archwilio prosesau dynol a ffisegol a’r rhyngweithiadau rhyngddynt. Mewn un
amgylchedd, dylai’r ffocws fod ar fethodoleg gwaith maes a amlinellir bob blwyddyn
gan y corff dyfarnu, CBAC. Yn yr ail amgylchedd, dylid seilio’r ymchwiliad ar gysyniad
daearyddol, a ddewisir yn flynyddol gan CBAC o fframwaith cysyniadol ar gyfer gwaith
maes. Er enghraifft, mae’r deunyddiau asesu enghreifftiol gan CBAC yn darparu
‘trawsluniau’ fel y fethodoleg ac ‘anghydraddoldebau’ fel y cysyniad daearyddol. Mae’n
rhaid i’r gwaith maes ar gyfer yr asesiad di-arholiad gael ei wneud erbyn 31 Hydref yn y
flwyddyn cyn y dyfarniad.
Mae gofyn i ddysgwyr gadw portffolio o waith i gyd-fynd â’u dau ymchwiliad gwaith
maes, a rhaid iddynt ei ddefnyddio i’w cynorthwyo i ateb cwestiynau yn yr adroddiad
ysgrifenedig.
98

Wrth wneud y gwaith maes a chreu’r portffolio cysylltiedig, mae lefel isel o reolaeth dros
yr asesiad. Mae’n rhaid goruchwylio dysgwyr ar eu hymweliad maes ac mae’n rhaid i’r
portffolios gael eu cwblhau erbyn dyddiad penodol. Fodd bynnag, nid oes cyfyngiadau
amser ar ddysgwyr yn cwblhau’r portffolio, heblaw am y dyddiad y mae’n rhaid ei
gyflwyno. Wedi ei gyflwyno, mae’n rhaid i’r portffolio gael ei gadw mewn amgylchedd
diogel yng nghanolfan y dysgwr ac ni ellir cael mynediad ato tan gam ysgrifennu
adroddiad yr asesiad. Caniateir gwaith grŵp yn ystod y camau dylunio a chasglu data.
Caiff elfen adroddiad ysgrifenedig yr asesiad ei gwneud dan amodau rheoledig. Gan
gyfeirio at eu portffolios, mae gan ddysgwyr ddwy awr a 30 munud i ateb cyfres o
gwestiynau sy’n ymwneud â’r gwaith maes. Gellir sefyll yr asesiad mewn un sesiwn neu
gellir ei dorri’n sesiynau llai. Tra bod dysgwyr yn cwblhau’r adroddiad, mae’n rhaid
iddynt weithio’n annibynnol o dan oruchwyliaeth ffurfiol uniongyrchol. Ni chaiff
athrawon gyfathrebu gyda dysgwyr, heblaw am roi cymorth technegol, megis rhoi
gwybodaeth ynglŷn ag amser sy’n weddill. Caiff y cwestiynau ar gyfer y cam hwn o’r
asesiad eu rhyddhau ar 1 Tachwedd yn y flwyddyn cyn y dyfarniad ac mae’n rhaid i
ddysgwyr ei gwblhau erbyn 31 Rhagfyr yn yr un flwyddyn.
Caiff pob adroddiad ei farcio gan CBAC. Tra bod y portffolio yn cael ei greu i
gynorthwyo dysgwyr gyda’r adroddiad ysgrifenedig, ni chaiff y gwaith ynddo ei farcio.
Caiff dysgwyr ddewis hyd at bum tudalen o dystiolaeth ategol o’r portffolio i’w hatodi
i’w hadroddiad ysgrifenedig. Gellid defnyddio’r tudalennau hyn gan yr arholwr i egluro
datganiadau a wneir gan ddysgwyr yn yr adroddiad.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i’w addysgu gyntaf ym Medi 2016 ac fe’i dyfarnwyd
gyntaf yn haf 2018 – gellir darllen manylion llawn yr asesiad di-arholiad yn y fanyleb.
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Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Crynodeb o’r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt am bwrpas asesiad di-arholiad, teimlai athrawon mai rhoi’r cyfleoedd canlynol i ddysgwyr
ydyw:
1. Cael profiad o waith maes a datblygu sgiliau gwaith maes a fyddai’n cael eu defnyddio mewn gyrfaoedd
mewn daearyddiaeth, e.e. gwneud ymchwil ac ymgysylltu dysgwyr yn weithredol yn y broses ymholi.
2. Rhoi theori ar waith trwy brofiad personol.
3. Atgyfnerthu dealltwriaeth a meithrin mwynhad yn agweddau ymarferol y pwnc.
Canfyddiadau dysgwyr
Nododd dysgwyr fod yr asesiad di-arholiad yn golygu bod mwy nag un pwynt asesu ar gyfer y cymhwyster, a
theimlent fod hyn yn ffordd decach o fesur perfformiad. Nododd rhai hefyd fod yr asesiad di-arholiad yn
ffordd o ennill rhai marciau cyn yr arholiadau, neu o roi marciau wrth gefn yn achos perfformiad is mewn
arholiadau.
Canfyddiadau athrawon
1. Teimlai’r mwyafrif fod pwysoliad yr asesiad di-arholiad yn briodol, ac mewn nifer o achosion, nid oedd
athrawon yn teimlo’n gryf yn ei gylch.
2. Teimlai ambell un y dylai’r pwysoliad fod yn uwch gan fod gwaith maes yn elfen bwysig o
ddaearyddiaeth.
3. Siaradai rhai am y pwysoliad yn nhermau a oedd yn adlewyrchiad priodol o’r gwaith a roddwyd i fewn
ac roedd y barnau hyn yn gymysg. Teimlai rhai fod yr asesiad di-arholiad yn cymryd llawer o amser o
ystyried y pwysoliad, tra oedd eraill yn teimlo bod y pwysoliad yn adlewyrchu’r amser a dreulir.
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai rhai dysgwyr y dylid cynyddu’r pwysoliad hyd at gymaint â 50% o’r cymhwyster ond ni thrafodon nhw’r
rhesymau dros hyn.
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Priodoldeb yr
asesiad

Canfyddiadau athrawon
Roedd nifer o’r pwyntiau a godwyd gan athrawon yn canolbwyntio ar briodoldeb agweddau penodol o’r
asesiad di-arholiad. Roedd yr elfennau a drafodwyd yn cynnwys:
Gwaith maes
1. Dywedwyd bod cynnwys gwaith maes yn y cwrs TGAU yn briodol.
-

Dau ymchwiliad
1. Roedd gwahaniaeth barn ar y gofyniad i gwblhau dau ymchwiliad gwaith maes. Teimlai rhai ei bod yn
bwysig ymdrin ag amgylcheddau dynol a ffisegol fel bod dysgwyr yn cael profiad eang; teimlai eraill ei
bod yn ddiangen, yn arwain at ormod o gynnwys a/neu yn ychwanegu at lwyth gwaith athrawon a
dysgwyr.
Cysyniadau a methodolegau
1. Roedd rhai pryderon ynghylch y cysyniadau a’r methodolegau a ddarparwyd gan y corff dyfarnu cyn
belled, gan gynnwys: roedd y cwmpas yn rhy gul, nid oeddent yn ategu ei gilydd, ac roeddent yn rhy
haniaethol.
Portffolio
1. Codwyd cwestiynau ynghylch priodoldeb caniatáu i ddysgwyr gyflwyno tudalennau ategol o’u portffolio
na fyddent yn cael eu marcio.
2. Teimlai’r mwyafrif y dylai’r portffolio gyfrannu marciau i’r asesiad d-arholiad.
Cynnwys yr adroddiad ysgrifenedig
1. Roedd rhywfaint o bryder y gellir ateb cwestiynau yn yr adroddiad ysgrifenedig heb fod wedi cwblhau’r
ddau ymchwiliad gwaith maes, gan arwain at dybio y byddai canolfannau yn ‘torri corneli’ trwy gwblhau
un yn llawn a’r llall yn rhannol.
2. Dywedwyd bod yr elfen werthuso yn gadarnhaol.
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3. Codwyd cwestiynau ynghylch pam bod dysgwyr wedi eu gofyn i ailgynhyrchu graffiau o’u portffolio yn
yr adroddiad ysgrifenedig. Roedd yna deimlad nad oedd hyn yn arddangos sgìl ond yn fater syml o
gopïo.
Fformat yr adroddiad ysgrifenedig
1. Roedd yna awgrym bod yr adroddiad yn debycach i arholiad, ac roedd teimlad cryf nad yw’n ffordd
briodol o asesu gwaith maes.
2. Awgrymwyd y byddai ysgrifennu’r portffolio yn fwy gwerthfawr ar gyfer astudiaethau’r dyfodol.
Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt ynghylch hydrinedd yr asesiad di-arholiad o safbwynt athrawon a chanolfannau, er bod
rhai’n teimlo bod paratoi a chefnogi dysgwyr yn hydrin, codwyd nifer o bryderon. Y mater a godwyd fwyaf
oedd bod newidiadau blynyddol i’r testunau gwaith maes yn gwneud y llwyth gwaith yn anodd ei drin.
Adroddodd athrawon rwystredigaeth o ganlyniad i fethu adeiladu ar flynyddoedd blaenorol a gorfod datblygu
adnoddau newydd bob blwyddyn.
Roedd pwyntiau eraill a godwyd yn cynnwys:
1. Mae maint y cynnwys ar draws y fanyleb yn ei gwneud hi’n anodd dygymod â’r asesiad di-arholiad.
2. Barnwyd bod y cyfnod o amser y dylid cwblhau’r asesiad di-arholiad ynddo yn gyfyngiad diangen gyda
phethau fel arholiadau ar gyfer pynciau eraill yng nghyfres mis Tachwedd yn effeithio ar baratoi
dysgwyr. Roedd awgrymiadau y dylid caniatáu i athrawon osod yr asesiad di-arholiad ar yr adeg sydd
orau ar gyfer eu dysgwyr.
3. Pryderon bod dau ymchwiliad gwaith maes yn anodd eu trin o ran amser i ffwrdd o’r ysgol i gwblhau’r
gwaith maes, amserlennu asesiadau ysgrifenedig, a’r amser sydd ar gael i addysgu gweddill y fanyleb
TGAU.
4. Codwyd goblygiad ariannol ymgymryd â dau ymweliad gwaith maes fel mater o bryder hefyd, yn
ogystal â gorfod staffio ymweliadau a’r newidiadau blynyddol i’r testunau yn gofyn am adnoddau ac
offer newydd.
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5. Gwnaed cymariaethau â phynciau TGAU eraill, yn benodol pynciau eraill y dyniaethau, lle teimlwyd bod
gofynion yr asesiad di-arholiad yn fwy hydrin.
6. Dywedwyd bod pwysau ar amser yn effeithio ar gwblhau’r portffolios, gydag adroddiadau am
ganolfannau heb ofyn i ddysgwyr gwblhau’r ddau bortffolio er mwyn gwneud amser i addysgu gweddill
y fanyleb.

Profiad y
dysgwyr

Dywedwyd bod y ffaith bod yr asesiad di-arholiad yn cael ei farcio’n allanol yn effeithio’n gadarnhaol ar lwyth
gwaith athrawon.
Canfyddiadau athrawon
Pan holwyd ynghylch hydrinedd yr asesiad di-arholiad o safbwynt y dysgwr, teimlai rhai athrawon ei fod yn
anhydrin, tra oedd eraill yn teimlo ei fod yn hydrin. Roedd y pwyntiau a godwyd yn cynnwys:
1. Dywedwyd bod lefel yr her yn rhy uchel i’r mwyafrif o ddysgwyr, ond teimlwyd bod dysgwyr gallu uchel
yn ymdopi’n dda gyda natur annibynnol yr asesiad.
2. Teimlai rhai fod dysgwyr gallu canolig i is yn gallu ei chael yn anodd dewis a chymhwyso gwaith o’u
portffolio i’r cwestiwn.
3. Dywedwyd bod dysgwyr gallu is yn ei chael hi’n anodd cael mynediad at strwythur, geiriad a
chymhlethdod y cwestiynau yn elfen yr adroddiad ysgrifenedig.
4. Roedd y rheiny a deimlai fod yr asesiad di-arholiad yn debyg i arholiad yn teimlo y dylid ystyried rhyw
ffurf ar wahaniaethu yn ôl tasg megis cyflwyno haenau neu ymagwedd ystyriol at ble i roi cwestiynau
haws a mwy anodd o fewn y papur.
Roedd pryder hefyd y gall y llwyth gwaith o wneud dau ymchwiliad gwaith maes olygu nad yw dysgwyr yn
elwa gymaint o’r asesiad di-arholiad ag y gallent, er na wnaeth athrawon helaethu ar fwy o beth yn benodol yr
hoffent i ddysgwyr ei gael.
Canfyddiadau dysgwyr
Roedd dysgwyr yn gweld yr asesiad di-arholiad fel rhywbeth cadarnhaol ac yn canfod bod nifer o fuddion, gan
gynnwys:
1. Mae’n cynnig ffordd fwy ymlaciol o gwblhau’r asesiad na neuadd arholiad.
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2.
3.
4.
5.

Lefel
rheolaeth26

26

Mae’n llai dibynnol ar y cof.
Mae’n rhoi mwy o gyfle i ddysgwyr nad ydynt yn perfformio’n dda mewn arholiadau.
Mae’n rhoi cyfle i ddysgwyr gymhwyso dysgu.
Mae’n galluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau tu hwnt i’r rhai a ddefnyddir mewn arholiad, megis sgiliau
ymchwilio, a oeddent yn eu gweld yn ddefnyddiol ym myd gwaith.
6. Ymdeimlad o barodrwydd – roedd gwybod y byddent yn cael eu holi am yr ymweliad maes ac yn cael
mynediad at eu portffolio yn yr asesiad yn golygu bod rhai yn adrodd eu bod yn teimlo’n fwy parod i’w
gwblhau.
7. Mae dysgu trwy wneud yn gwneud cynnwys yn fwy cofiadwy ac yn haws ei ddeall.
8. Ymdeimlad o annibyniaeth mewn dysgu, er enghraifft wrth gasglu data.
Canfyddiadau athrawon
Roedd barnau cymysg ar lefel y rheolaeth. Tra bod rhai’n dweud bod lefel y rheolaeth fwy neu lai’n iawn ar
draws pob un o’r tri cham, codwyd pryderon ynghylch tegwch a sut oedd lefelau is o reolaeth wrth osod tasg a
gwneud tasg yn arwain at dybio bod diffyg cydraddoldeb ar draws canolfannau. Roedd hyn o bryder penodol
gan fod nifer yn gweld yr adroddiad ysgrifenedig yn debyg i arholiad, ond heb y lefelau uwch o reolaeth a
bennir gan arholiadau. Ymhlith yr agweddau yr oedd athrawon yn teimlo gallent amrywio ar draws
canolfannau ac arwain at ddiffyg cydraddoldeb oedd:
1. Pa un ai y câi’r asesiad ysgrifenedig ei wneud mewn neuadd arholiad neu ystafell ddosbarth, gyda rhai
yn adrodd y gall lefelau straen dysgwyr a’u canfyddiadau o bwysigrwydd yr asesiad amrywio yn ôl
lleoliad ac eraill yn nodi y gallai cymhorthion gweledol ar arddangosfeydd waliau ystafell ddosbarth
helpu dysgwyr mewn lleoliad ystafell ddosbarth.
2. Pa un ai y câi’r asesiad ei wneud mewn un darn neu dros gyfnod o amser.
3. Lefel y gefnogaeth a roddir gan athrawon, gan nad oes unrhyw ofyniad am oruchwylio allanol.
4. Y posiblrwydd y gallai dysgwyr drafod y cwestiynau gyda dysgwyr mewn canolfannau eraill oedd yn
gwneud yr asesiad ar adeg wahanol i’w cyfoedion. Arweiniodd hyn at awgrym y dylai pob dysgwr sefyll
yr asesiad ar yr un adeg.

Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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Codwyd pryderon hefyd ynghylch y cyfyngiadau a roddir ar faint o arweiniad caiff athrawon ei roi i ddysgwyr
tra’u bod yn cwblhau’r adroddiad ysgrifenedig. Teimlai rhai fod y cyfyngiadau hyn yn cwestiynu uniondeb
athrawon o ran faint o gymorth y gallent ei ddarparu pe bai caniatâd iddynt roi rhywfaint o arweiniad.
Roedd rhyw awgrym y dylai dysgwyr fedru cael mynediad at eu portffolio cyn sesiwn yr adroddiad er mwyn
paratoi.

Meini prawf
asesu

Parodrwydd
athrawon, ac
adborth ac
arweiniad

Canfyddiadau dysgwyr
Awgrymodd dysgwyr y byddent yn hoffi mwy o adborth cyn yr arholiadau terfynol, gyda rhai yn awgrymu y
byddai hyn yn eu helpu i deimlo’n fwy hyderus wrth fynd i fewn i’w harholiad terfynol.
Canfyddiadau athrawon
Thema allweddol a gododd wrth drafod y meini prawf asesu oedd eglurder. Teimlai rhai athrawon fod y meini
prawf yn eglur ond teimlai eraill eu bod yn aneglur am y rhesymau canlynol:
1. Teimlai rhai fod yr hyn sy’n ddisgwyliedig gan ddysgwyr yn nhermau agweddau megis cynnwys a maint
y gwaith a ddisgwylir yn aneglur.
2. Gan fod yr asesiad di-arholiad yn cael ei farcio’n allanol, teimlai rhai fod y ffordd caiff marciau eu rhoi
yn yr adroddiad ysgrifenedig yn aneglur.
3. Roedd rhai yn dweud bod y diffyg eglurder yn ganlyniad i’r newidiadau blynyddol i fframweithiau
cysyniadol, a oedd, yn eu barn hwy, yn effeithio ar ba mor fanwl all y meini prawf fod.
Canfyddiadau athrawon
Dywedodd y mwyafrif eu bod yn teimlo’n barod i gyflawni’r asesiad di-arholiad i ryw raddau, ond gwnaeth rhai
awgrymiadau ar sut y gallent deimlo’n fwy parod. Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Mwy o gymorth gan y corff dyfarnu gyda phenderfynu ar deitl ymchwiliad.
2. Mwy o amser i baratoi dysgwyr.
3. Mwy o amser i baratoi ar ôl newid testunau neu gadw testunau am fwy nag un flwyddyn i helpu
athrawon i ddeall yr hyn a ddisgwylir o’r adroddiad ysgrifenedig.
Roedd teimlad cyffredinol ymhlith athrawon bod diffyg eglurder yn yr arweiniad ynghylch yr asesiad ar
agweddau megis:
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1. Cyflwyno tudalennau atodol a’u defnydd wrth farcio’r asesiad.
2. Pryd caniateir i ddysgwr gael gweld y cwestiynau ar gyfer yr adroddiad ysgrifenedig.
Teimlai athrawon hefyd fod diffyg cysondeb yn yr arweiniad a roddir trwy wahanol blatfformau megis
tudalennau gwe’r corff dyfarnu, adborth y swyddog pwnc a dogfennau ysgrifenedig.

Hyfforddiant

Agweddau i’w
cadw

Meysydd i’w
datblygu

Dywedodd rhai eu bod yn ei chael yn anodd i deimlo’n barod oherwydd yr adborth cyfyngedig maent yn ei
dderbyn ar sut i wella. Roedd yna deimlad y câi adborth mwy amserol ei groesawu i helpu nodi lle gallai fod
angen i ddysgwyr wella cyn eu harholiad terfynol, a byddai adborth wedi’i bersonoli’n fwy yn helpu i
ddylanwadu ar ddulliau addysgu’r dyfodol o ran yr asesiad di-arholiad.
Canfyddiadau athrawon
1. Roedd yna deimlad ymhlith rhai y dylai’r hyfforddiant a gynigir gan y corff dyfarnu gynnig sesiynau â
mwy o ffocws ar yr asesiad di-arholiad a sut i fwrw ato.
2. Roedd athrawon yn awyddus i fynychu ond trafododd nifer ohonynt cost fel rhwystr. Pan godwyd yr
opsiwn o’r corff dyfarnu yn cynnig cyrsiau hyfforddi ar-lein, roedd teimlad nad oedd hyn fel hyfforddiant
wyneb yn wyneb yn nhermau’r cyfleoedd adborth a rhwydweithio gall hyn ei roi.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau o’r asesiad di-arholiad maent yn teimlo sydd yn gweithio’n dda ac y
dylid eu cadw mewn unrhyw ddatblygiad o’r cymhwyster. Ymateb cryf i hyn oedd mai elfen gwaith maes yr
asesiad di-arholiad oedd y rhan bwysicaf i’w chadw mewn unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol. Roedd ymatebion
eraill yn cynnwys:
1. Y cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau cysylltiedig â gwaith maes.
2. Marcio’r asesiadau yn allanol.
3. Dwy elfen gwaith maes.
4. Asesiad ffurf arholiad yr adroddiad ysgrifenedig.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd hefyd i athrawon nodi agweddau o’r asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu datblygu
mewn unrhyw addasiadau i’r cymhwyster yn y dyfodol. Roedd rhai o’r agweddau a nodwyd ar gyfer eu newid
yr un rhai â’r rheiny teimlai athrawon eraill y dylid eu cadw. Roedd yr awgrymiadau a roddwyd fel a ganlyn:
106

1. Cael gwared ar gwestiynau ffurf arholiad yn elfen adroddiad ysgrifenedig yr asesiad a mynd nôl at
ysgrifennu canfyddiadau’r ymchwiliad. Awgrymodd rhai y dylai fod o dan amodau amser tra bod eraill
am ddychwelyd i gynhyrchu portffolio i’w gyflwyno a’i farcio.
2. Ffenest lai o amser ar gyfer cwblhau’r asesiad di-arholiad er mwyn lleihau’r cyfleoedd ar gyfer dulliau
anghyson ar draws canolfannau.
3. Mwy o enghreifftiau o waith maes a chwestiynau asesu enghreifftiol.
4. Ystod ehangach o fframweithiau cysyniadol a hyblygrwydd ynghylch themâu.
5. Gostwng y gofyniad i un darn o waith maes neu ganiatáu’r opsiwn o ddewis un yn unig i gwblhau’r
portffolio arno.
6. Dim newidiadau blynyddol i destunau.
7. Sicrhau bod geirio’r cwestiynau yn haws cael mynediad ato.
8. Rhoi arweiniad mwy eglur ar yr hyn dylid ei gynnwys yn y portffolio.
9. Rhoi adborth ar lefel canolfan ar y gwaith a gynhyrchir.
10. Caniatáu i’r portffolio gael ei farcio.
Canfyddiadau dysgwyr
Roedd dysgwyr yn gadarnhaol ynglŷn â’r asesiad di-arholiad gydag ychydig a feysydd ar gyfer gwella yn cael
eu cynnig. Codwyd rhai agweddau penodol i’r ganolfan fel meysydd posibl i’w gwella megis cyfnod hirach o
gasglu gwaith maes a llai o fwlch rhwng casglu data a sefyll yr aseiad.
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TGAU Hanes
Mae’r crynodeb hwn yn crynhoi canfyddiadau’r tri darn canlynol o ymgysylltu yr
ymgymerwyd â hwy i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o
asesiad di-arholiad yng nghwrs TGAU Hanes CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – pedwar o athrawon ar draws dau grŵp
ffocws
2. Arolwg ar-lein ar gyfer athrawon – 38 o ymatebwyr
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, pob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg o ddysgwyr
Digwyddodd yr ymgysylltu hwn yn ystod hydref 2019 a gwanwyn 2020.
Amserlennwyd tri grŵp ffocws arall ond methwyd eu cyflawni, naill ai am fod y rheiny
a gofrestrodd heb fynychu’r sesiwn neu am fod rhy ychydig o athrawon wedi
cofrestru i fynychu. O ganlyniad, cyfyngedig oedd yr ymatebion manwl a gasglwyd
trwy’r dull hwn.
Er bod y safbwyntiau a fynegwyd trwy’r fforymau hyn yn ystyrlon, maent yn dod o
sampl fach. Felly, efallai nad ydynt yn adlewyrchu’r ystod eang bosibl o farnau, a
chodwyd nifer o’r pwyntiau yn y crynodeb hwn gan ychydig o athrawon yn unig.
Er bod yr holl bwyntiau a godwyd trwy gydol ein hymgysylltu yn cael eu hystyried
gan Cymwysterau Cymru, pwrpas y ddogfen hon yw darparu crynodeb o’r prif
themâu. Ceir eglurhad manwl o’n hymagwedd at weithredu’r prosiect yn y
cyflwyniad.
Crynodeb o’r asesiad di-arholiad
Mae uned yr asesiad di-arholiad mewn TGAU Hanes, ‘Gweithio fel Hanesydd’, yn
canolbwyntio ar werthuso ffynonellau wrth greu naratif hanesyddol, a ffurfio
dehongliadau hanesyddol gwahanol am hanes. Mae’r asesiad di-arholiad werth 20%
o’r cymhwyster cyfan.
Mae dysgwyr yn astudio un o dri maes testun eang, a osodir gan y corff dyfarnu,
CBAC. Dyma nhw:
1. Datblygiadau gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd yn y bedwaredd
ganrif ar bymtheg neu’r ugeinfed ganrif.
2. Effeithiau rhyfel ar Gymru a Lloegr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg neu’r
ugeinfed ganrif.
3. Rôl ac arwyddocâd ffigurau pwysig mewn hanes.
Gall canolfannau ddewis pa destun penodol i’w addysgu o fewn un o’r meysydd eang
hyn, ond mae’n rhaid iddo beidio ailadrodd na gorgyffwrdd â chynnwys y testunau a
ddewisir gan y ganolfan ar gyfer y cydrannau a arholir. Fel enghraifft, gallent ddewis
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addysgu am fudiad y Siartwyr yng Nghymru ar gyfer y maes testun cyntaf neu ffigur
hanesyddol, megis Owain Glyndŵr, ar gyfer y trydydd maes testun.
Ar gyfer yr asesiad, mae’n rhaid i ddysgwyr gwblhau dwy dasg, y naill a’r llall yn
ymwneud â’r testun penodol maent wedi ei astudio. Yn gryno, dyma’r ddwy dasg:
1. Rhan A: gwerthuso ffynonellau wrth greu naratif hanesyddol.
Mae’r dasg hon yn gofyn i ddysgwyr ateb cwestiwn a osodwyd yn canolbwyntio
ar werthuso ffynonellau. Fel enghraifft, gellid gofyn iddynt pa mor ddefnyddiol a
dibynadwy yw detholiad o ffynonellau wrth ddangos ffaith neu ddatganiad
hanesyddol. Mae’r dasg hon werth 14 o farciau.
2. Rhan B: ffurfio dehongliadau hanesyddol gwahanol am hanes.
Mae’r dasg hon yn canolbwyntio ar ddehongliadau hanesyddol. Rhoddir
datganiad i ddysgwyr yn ymwneud â dehongliad penodol o ddigwyddiad
hanesyddol ac mae’n rhaid iddynt ymateb i gwestiwn sy’n gwahodd trafodaeth ar
wahanol safbwyntiau ar y mater. Fel enghraifft, gellid gofyn iddynt pa mor ddilys
maent yn meddwl yw’r datganiad. Mae’r dasg hon werth 26 o farciau.
Gall dysgwyr gwblhau’r tasgau ar unrhyw adeg yn ystod eu cyfnod astudio.
Bydd CBAC yn darparu rhestr helaeth o dasgau asesu di-arholiad enghreifftiol i
ganolfannau. Gall canolfannau:
1. Ddewis a defnyddio tasgau o’r rhestr hon.
2. Addasu tasgau o’r rhestr i weddu i’w hamgylchiadau eu hunain, er enghraifft i
ganolbwyntio ar fater o arwyddocâd lleol neu ranbarthol penodol.
3. Dyfeisio eu tasgau eu hunain, y mae’n rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan
CBAC cyn i ddysgwyr ddechrau gweithio arnynt.
Mae’n rhaid i ganolfannau newid eu tasgau bob tair blynedd.
I gefnogi’r asesiad di-arholiad, rhoddir pecyn adnoddau sy’n cynnwys rhwng 20 a 25
o ffynonellau i ddysgwyr. Mae CBAC yn darparu pecyn cychwynnol o ffynonellau ar
gyfer tasgau sydd ar ei restr. Anogir canolfannau i ychwanegu at y pecyn hwn er
mwyn sicrhau ei fod yn berthnasol i’w tasg benodol nhw. Ar gyfer tasgau a ddyfeisir
gan ganolfannau, mae angen i ganolfannau ddarparu’r pecyn adnoddau cyfan.
Cam ymchwil a pharatoi
Er mwyn paratoi dysgwyr ar gyfer y dasg, dylai athrawon dreulio rhwng wyth a deg
wythnos yn addysgu’r cynnwys a gymeradwywyd ar gyfer y maes testun dewisedig a
datblygu sgiliau dysgwyr mewn agweddau megis gwerthuso ffynonellau a chymharu
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dehongliadau gwahanol am ddigwyddiadau hanesyddol. Gellir rhoi’r tasgau a’r pecyn
adnoddau i’r dysgwyr yn ystod y cyfnod hwn.
Yn ystod y cam hwn, gall athrawon adolygu gwaith ymchwil a pharatoi dysgwr a rhoi
cyngor ac adborth cyffredinol, ond mae’n rhaid iddynt beidio rhoi cyngor penodol ar
asesiadau drafft neu rannau ohonynt.
Cwblhau’r asesiad
Ar gyfer y ddwy dasg, dylai dysgwyr ddewis ffynonellau o’u pecyn adnoddau i
gyfeirio atynt yn eu hymateb i’r cwestiwn a osodwyd. Ar gyfer Rhan A, dylent
ddadansoddi a gwerthuso pedair ffynhonnell wahanol, ac ar gyfer Rhan B, dylent
gyfeirio at chwe ffynhonnell.
Mae’n rhaid i ddysgwyr gwblhau tasgau’r asesiad di-arholiad o dan oruchwyliaeth
ffurfiol, fel arfer yn ystod amser gwersi. Gall dysgwyr ddefnyddio’r deunyddiau maent
wedi eu casglu a gweithio arnynt yn ystod y cam ymchwil a pharatoi i’w helpu. Gall
athrawon gyfathrebu gyda dysgwyr i egluro materion ond rhaid iddynt beidio rhoi
adborth nac awgrymiadau ar sut i gwblhau’r tasgau.
Mae gan ddysgwyr hyd at bum awr i gwblhau’r tasgau; argymhellir dwy awr ar gyfer
Rhan A, a thair awr ar gyfer Rhan B. Gellir lledaenu’r amser hwn ar draws sesiynau.
Gall dysgwyr ddewis i gwblhau eu gwaith gan ysgrifennu â llaw neu ddefnyddio
TGCh briodol. Argymhellir bod yr asesiad di-arholiad o gwmpas 2,500 o eiriau i gyd:
tua 1,000 o eiriau ar gyfer Rhan A, a 1,500 o eiriau ar gyfer Rhan B.
Marcio, safoni a chymedroli
Caiff yr asesiad di-arholiad ei farcio a’i safoni gan athrawon gan ddefnyddio meini
prawf asesu a rhestr wirio marcio a ddarperir gan CBAC. Mae’r rhestr wirio marcio yn
crynhoi prif nodweddion y meini prawf asesu ac yn darparu fframwaith i athrawon
gofnodi eu dyfarniadau wrth iddynt adolygu gwaith dysgwr.
Mae’n rhaid i farciau gael eu cyflwyno i CBAC erbyn y dydd Gwener cyntaf ym mis
Mai y flwyddyn mae dysgwyr yn cwblhau eu cymhwyster. Wedyn caiff sampl
gynrychiadol o waith a gwblhawyd ym mhob canolfan ei chyflwyno i CBAC ar gyfer
cymedroli. Ar ddiwrnod cyhoeddi canlyniadau TGAU, mae pob canolfan yn derbyn
adroddiad cymedrolwr sy’n rhoi adborth ar ei phrosesau asesu di-arholiad. Hefyd,
caiff adroddiad prif gymedrolwr ei gyhoeddi’n flynyddol, sy’n amlinellu nodweddion
allweddol yr asesiad di-arholiad mewn hanes y flwyddyn honno.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i’w addysgu gyntaf ym Medi 2017 ac fe’i dyfarnwyd
gyntaf yn haf 2019 – gellir darllen manylion llawn yr asesiad di-arholiad yn y fanyleb.
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Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Crynodeb o’r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt beth oeddent yn teimlo yw pwrpas y tasgau asesu di-arholiad mewn TGAU Hanes,
rhoddodd athrawon ystod o ymatebion. Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Profi sgiliau na ellir eu hasesu’n hawdd mewn arholiad.
2. Galluogi dysgwyr i astudio testun mewn mwy o ddyfnder a dangos rhywfaint o annibyniaeth.
3. Rhoi cyfle i ddysgwyr weithio mewn ffordd sy’n adlewyrchu’n well sut mae hanesydd yn gweithio, megis
cwblhau ymchwil annibynnol i ddeall y cyd-destun ar yr adeg y cafodd ffynhonnell ei datblygu.
4. Rhoi cyfle i’r rheiny sy’n cael arholiadau’n anodd dangos eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn amgylchedd â
llai o bwysau.
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai dysgwyr fod uned yr asesiad di-arholiad yn ateb sawl pwrpas, gan gynnwys eu galluogi i:
1. Weithio ar brosiect dros gyfnod estynedig o amser.
2. Derbyn mwy o gefnogaeth ac arweiniad gan athrawon nag sydd yn bosibl mewn arholiad.
3. Dangos sgiliau nad oeddent yn meddwl y gellid eu hasesu mewn arholiad, megis cynllunio.
4. Sicrhau rhai marciau o flaen llaw, a oeddent yn teimlo byddai’n lleihau pwysau’r arholiadau terfynol, yn
enwedig ar gyfer rheiny nad ydynt yn ffynnu mewn sefyllfa arholiad.
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt ystyried pwysoliad uned yr asesiad di-arholiad, roedd gan athrawon farnau cymysg.
1. Teimlai rhai fod y pwysoliad yn briodol gan ei fod:
a. Yn adlewyrchu’n deg faint o waith ac ymdrech mae dysgwyr yn eu rhoi i’r asesiad.
b. Yn nodi pwysigrwydd asesu di-arholiad.
2. Teimlai rhai y dylai’r pwysoliad fod yn uwch gan fod y tasgau yn eithaf heriol ac yn gofyn i ddysgwyr
gwblhau llawer o waith. O ganlyniad, awgrymodd ambell un y byddai pwysoliad o 25% yn fwy priodol.
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Priodoldeb yr
asesiadau

Hygyrchedd

Canfyddiadau athrawon
Wrth ystyried agweddau sy’n ymwneud â phriodoldeb yr asesiadau, roedd yna synnwyr bod athrawon yn
teimlo bod y tasgau eu hunain yn gyffredinol yn addas.
Dywedodd ambell athro yn benodol fod ystod dda o destunau ar gael i ddewis o’u plith. Dywedon nhw eu bod
yn gallu dod o hyd i rywbeth sy’n cydio ynddyn nhw a’u dysgwyr, ac roedd athrawon yn hoffi bod ganddynt yr
opsiwn o gysylltu’r dasg â materion cyfoes neu faterion lleol er mwyn sicrhau ei bod yn berthnasol.
Canfyddiadau dysgwyr
At ei gilydd, roedd dysgwyr yn gadarnhaol am eu profiadau o asesiad di-arholiad mewn TGAU Hanes. Fodd
bynnag, dywedodd ambell un fod rhai o’r testunau a’r ffynonellau’n teimlo’n ailadroddus.
Canfyddiadau athrawon
Roedd synnwyr cyffredinol bod athrawon yn teimlo bod tasgau a ffynonellau’r asesiad di-arholiad yn hygyrch
i’r mwyafrif o ddysgwyr. Soniwyd hefyd bod y mwyafrif o ddysgwyr yn gallu cwblhau’r dasg yn yr amser a
ganiateir.
Myfyriodd rhai athrawon ar ba mor hygyrch y teimlent yw tasgau’r asesiad di-arholiad i ddysgwyr llai galluog.
1. Dywedodd rhai fod dysgwyr llai galluog yn gallu cael anhawster o ran hyd y tasgau ac yn gallu cael y
ffynonellau yn anodd eu deall. Awgrymwyd bod hyn yn gwneud y tasgau yn eithaf beichus iddynt a
gallant ei chael yn anodd ymgysylltu.
2. Dywedodd ambell un, yn achos rhai dysgwyr llai galluog, y gall yr asesiad di-arholiad fod yr elfen sy’n eu
galluogi i ennill y cymhwyster oherwydd:
a. Bod athrawon yn gallu eu hannog a rhoi cefnogaeth megis fframiau ysgrifennu.
b. Eu bod yn teimlo’n llai o straen nag mewn sefyllfa arholiad.
c. Bod ganddynt fwy o ddewis dros eu gwaith fel eu bod yn gallu dewis ffynonellau maent yn eu
deall ac yn teimlo’n fwy cysurus â nhw.
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Lefel
rheolaeth27

Canfyddiadau athrawon
Nododd y mwyafrif o athrawon eu bod yn teimlo bod lefel y rheolaeth ar draws yr asesiadau fwy neu lai’n iawn.
Fodd bynnag, mynegodd ambell athro bryderon, yn enwedig mewn perthynas â gwneud y dasg.
1. Dywedodd ambell athro y byddai’n well ganddynt pe câi’r asesiadau eu cwblhau o dan amodau
tebycach i sefyllfa arholiad. Roedd hyn am eu bod yn teimlo:
a. Byddai rhai dysgwyr yn ei ystyried yn fwy difrifol ac yn ei chael hi’n haws i ganolbwyntio ar y
tasgau.
b. Byddai’r asesiadau yn teimlo’n llai anghydlynol i ddysgwyr pe byddent yn cwblhau un dasg ar yr
un tro. Awgrymwyd y gallai hyn wella perfformiad dysgwyr.
c. Byddai’n helpu i sicrhau cysondeb yn y ffordd caiff yr asesiadau di-arholiad eu gweithredu ar
draws canolfannau.
2. Roedd nifer o athrawon i weld yn hapus â faint o adborth a chefnogaeth y gallan nhw eu rhoi i
ddysgwyr, ond teimlai ambell un fod rhywfaint o’r arweiniad ynghylch hyn yn amwys ac yn agored i’w
ddehongli’n wahanol. O ganlyniad, roedden nhw’n tybio y gallai fod rhywfaint o amrywiad yn y ffordd y
caiff yr asesiadau di-arholiad eu gweinyddu ar draws canolfannau.

Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

27

Canfyddiadau dysgwyr
Dywedodd dysgwyr ym mhob grŵp ffocws eu bod wedi derbyn arweiniad yn ystod camau cynllunio’r asesiad
di-arholiad, oedd nifer yn ei weld o gymorth.
Canfyddiadau athrawon
Er i nifer o athrawon nodi eu bod yn cael uned yr asesiad di-arholiad yn gyffredinol hydrin ar eu cyfer nhw a’u
canolfan, disgrifiodd rhai agweddau maent yn ei chael yn anodd i’w trin.

Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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Paratoi ar gyfer a hwyluso’r asesiad
1. Mynegodd ambell un bryderon am faint o gynnwys sy’n rhaid iddynt ei addysgu ac roeddent yn teimlo
bod ansawdd gwaith eu dysgwyr weithiau’n cael ei heffeithio gan fod amser yn rhy dynn.
2. Teimlai ambell un fod gorfod newid testun bob tair blynedd yn cymryd llawer o amser gan fod yn rhaid
iddynt ddatblygu cynlluniau ac adnoddau addysgu newydd.
3. Dywedodd rhai fod hwyluso asesiadau ar gyfer dysgwyr sydd yn absennol neu sydd angen amser
ychwanegol yn anodd.

Profiad y
dysgwyr

Marcio a safoni mewnol
1. Ailadroddodd rhai fod marcio a safoni mewnol yn cymryd amser, yn enwedig os oes carfan fawr. Teimlai
ambell un ei fod yn hydrin gan eu bod yn brofiadol iawn ac felly yn gallu marcio’n eithaf cyflym a
hyderus.
Canfyddiadau athrawon
Sgiliau dysgwyr:
1. Teimlai nifer o athrawon fod tasgau’r asesiad di-arholiad yn caniatáu i’r mwyafrif o ddysgwyr ddangos y
sgiliau gofynnol. Roedd rhai o’r sgiliau a nodwyd fel rhai arbennig o werthfawr yn cynnwys ymchwil
annibynnol a gwerthuso ffynonellau.
2. Dywedodd ambell athro fod y sgiliau mae dysgwyr yn eu datblygu yn werthfawr ar gyfer astudiaethau
pellach mewn hanes a gyrfa fel hanesydd, ond hefyd yn ddefnyddiol mewn pynciau eraill sy’n gofyn am
ysgrifennu estynedig ac ymchwil.
3. Dywedodd ambell athro, er bod rhai o’r sgiliau mae dysgwyr yn eu datblygu ar gyfer yr asesiad diarholiad, megis dadansoddi ffynonellau, yr un rhai â’r rheiny sydd angen iddynt ddangos yn yr
arholiadau, mae hyn o fudd gan ei fod yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer eu harholiadau.
Mwynhad dysgwyr:
Dywedodd ambell athro yn benodol ei fod yn bwysig bod uned yr asesiad di-arholiad yn cael ei chadw er
mwyn i apêl a mwynhad y pwnc barhau.
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Meini prawf
asesu

Cymedroli
allanol

Parodrwydd
athrawon

Canfyddiadau dysgwyr
1. Roedd dysgwyr yn gwerthfawrogi’r cyfle i ddewis eu ffynonellau eu hunain a gweithio’n annibynnol ar yr
asesiadau di-arholiad. Teimlent y byddai’r profiad hwn yn eu helpu i gwblhau prosiectau eraill tebyg yn
eu hastudiaethau yn y dyfodol.
2. Nododd rhai dysgwyr sgiliau roeddent wedi eu datblygu yn yr asesiadau di-arholiad mewn hanes, megis
gwerthuso, arfarnu ffynonellau a rheoli amser, a oedd yn ddefnyddiol mewn pynciau eraill yn eu barn
hwy, gan gynnwys y Dystysgrif Her Sgiliau.
3. Dywedodd dysgwyr ym mhob grŵp ffocws eu bod yn teimlo llai o bwysau wrth gwblhau’r asesiadau diarholiad nag ydynt mewn arholiadau. Teimlai rhai fod y profiad o gwblhau’r asesiadau di-arholiad yn eu
paratoi’n dda at yr arholiadau ysgrifenedig, oedd yn ei dro yn golygu eu bod yn teimlo dan lai o straen
ynghylch yr arholiadau.
4. Dywedodd rhai dysgwyr eu bod yn gwerthfawrogi’r cyfle i ddatblygu dealltwriaeth fwy manwl o destun
nag oeddent yn teimlo byddai’n bosibl ar gyfer arholiad.
Canfyddiadau athrawon
Roedd gwahaniaeth barn ymhlith athrawon ar ddefnyddioldeb ac eglurder y meini prawf asesu:
1. Teimlai rhai fod y meini prawf asesu yn amwys ac yn agored i’w dehongli’n wahanol. O ganlyniad,
dywedon nhw fod rhai athrawon yn ei chael yn anodd i wahaniaethu rhwng y disgwyliadau o fewn
bandiau marciau gwahanol.
2. I’r gwrthwyneb, teimlai athrawon eraill fod y meini prawf yn eglur ac yn ddefnyddiol. Dywedodd ambell
un eu bod yn gweld y rhestr wirio marcio yn arbennig o ddefnyddiol.
Canfyddiadau athrawon
Dywedodd ambell athro fod yr adborth gan gymedrolwyr yn aml yn eithaf cyffredinol, felly mae’n anodd
penderfynu pa newidiadau sydd angen iddynt eu gwneud yn y flwyddyn ganlynol. O ganlyniad, roedd
rhywfaint o bryder y gallai canolfannau wneud rhywbeth yn anghywir yn gyson a methu gwella.
Canfyddiadau athrawon
Hyder athrawon:
1. Dywedodd nifer o athrawon eu bod yn teimlo’n hyderus yn cyflwyno ac asesu tasgau’r asesiad diarholiad oherwydd:
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a. Gallant ddewis testunau mae ganddynt wybodaeth amdanynt.
b. Nid yw natur y tasgau wedi newid ers nifer o flynyddoedd, felly maent yn gyfarwydd â’r
disgwyliadau.
c. Mae ganddynt brofiad helaeth o addysgu, marcio a chymedroli’r pwnc.
d. Mae’r arweiniad ar gyfer athrawon yn eglur.
2. Dywedodd ambell athro y byddent yn teimlo’n fwy parod i gyflwyno uned yr asesiad di-arholiad pe
byddent yn gallu addysgu’r un testun am fwy na thair blynedd.
3. Roedd diffyg hyder ymhlith ambell athro o ran asesu tasgau’r asesiad di-arholiad o ganlyniad i’w
pryderon ynghylch diffyg eglurder yn y meini prawf asesu. Gofynnon nhw am arweiniad pellach ar
ddefnyddio’r meini prawf asesu a beth yw’r disgwyliadau ar gyfer pob band o farciau. Roeddent hefyd
yn teimlo byddai deunyddiau enghreifftiol ychwanegol yn dangos ymatebion ar draws yr ystod marciau
yn ddefnyddiol.

Adnoddau

Agweddau i’w
cadw

Hyfforddiant:
Wrth ystyried cyfleoedd hyfforddiant, dywedodd athrawon:
1. Bod angen mwy o hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar uned yr asesiad di-arholiad, yn enwedig Rhan B.
2. Bod y gost o fynychu hyfforddiant yn gallu golygu nad yw pob athro yn gallu mynychu.
Canfyddiadau athrawon
Wrth ystyried ystyriaethau adnoddau, dywedodd ambell athro:
1. Bod yn rhaid i ddysgwyr ysgrifennu eu hasesiadau yn aml gan ei bod yn anodd cael mynediad at
gyfrifiaduron ar gyfer dosbarth cyfan.
2. Ei bod yn gallu bod yn anodd cael adnoddau digidol cyfrwng Cymraeg a llyfrau cyfrwng Cymraeg sy’n
ymdrin â sgiliau megis gwerthuso a dehongli ffynonellau.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau o uned yr asesiad d-arholiad y maent yn meddwl sydd yn gweithio’n
dda ac y dylid eu cadw mewn unrhyw ddatblygiad o’r cymhwyster. Cymerodd rhai’r cyfle hwn i ddadlau dros
gadw’r gydran asesu di-arholiad neu i ailadrodd eu canfyddiad bod asesu di-arholiad yn rhoi llai o straen ar
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Meysydd i’w
datblygu

ddysgwyr nag arholiad. Nododd eraill agweddau penodol o uned yr asesiad di-arholiad yr oeddent yn ystyried
yn gryfderau arbennig, gan gynnwys:
1. Mae dysgwyr yn ennill gwybodaeth a sgiliau gwerthfawr, gan gynnwys sut i ddadansoddi, dehongli a
gwerthuso ffynonellau o wybodaeth, a sut i weithio ar ymchwiliadau hanesyddol mewn dyfnder.
Dywedwyd hefyd bod y sgiliau hyn yn ddefnyddiol yn yr arholiad ac mewn astudiaethau pellach.
2. Mae’r meini prawf asesu a’r arweiniad yn eglur.
3. Mae amrywiaeth dda o destunau a gall athrawon ddewis rhai sy’n cydio mewn dysgwyr neu ddyfeisio eu
briffiau eu hunain.
4. Mae gan ganolfannau hyblygrwydd ynghylch pryd i weithredu uned yr asesiad di-arholiad.
5. Mae yna ystod dda o adnoddau, sydd yn hawdd cael mynediad atynt.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd hefyd i athrawon nodi agweddau o uned yr asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu
datblygu mewn unrhyw addasiadau i’r cymhwyster yn y dyfodol. Rhoddon nhw’r awgrymiadau canlynol, rhai
ohonynt yr un agweddau â’r rheiny teimlai athrawon eraill y dylid eu cadw:
1. Adolygu gweithdrefnau marcio a safoni mewnol, fel eu bod yn fwy hydrin i athrawon. Roedd yna
awgrym y gallai hyn gynnwys yr asesiadau di-arholiad yn cael eu marcio’n allanol.
2. Darparu ystod ehangach o dasgau i ddysgwyr ddewis o’u plith.
3. Caniatáu i ddysgwyr dderbyn adborth ar ddrafft ac wedyn mireinio eu gwaith.
4. Adolygu’r ffynonellau i sicrhau bod ystod eang iddynt a’u bod yn briodol ar gyfer y dysgwyr.
5. Darparu meini prawf asesu mwy eglur a manwl a mwy o enghreifftiau wedi eu gweithio neu arweiniad i
helpu athrawon i ddeall disgwyliadau.
6. Naill ai cynyddu faint mae uned yr asesiad di-arholiad yn ei gyfrannu at y radd gyffredinol neu leihau
faint o waith mae’n ei olygu. Awgrymwyd y gellid lleihau’r llwyth gwaith trwy naill ai adolygu Rhan B i’w
gwneud yn fyrrach neu leihau’r nifer o ffynonellau mae’n rhaid i ddysgwyr eu trafod.
7. Cynyddu faint o amser gaiff dysgwyr i ysgrifennu’r asesiadau.
8. Caniatáu i ganolfannau addysgu’r un testun asesu di-arholiad am fwy na thair blynedd.
9. Gofyn i ddysgwyr gwblhau’r asesiad tu allan i wersi arferol mewn neuadd arholiad neu newid yr asesiad
di-arholiad i arholiad llyfr agored.
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10. Cael gwared ar y gydran asesu di-arholiad.
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TGAU Astudio’r Cyfryngau
Mae'r crynodeb hwn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau'r tri darn canlynol o ymgysylltu a
gynhaliwyd i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o’r asesiad di-arholiad
yng nghwrs TGAU Astudio’r Cyfryngau CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – un cyfweliad ag athro/athrawes28
2. Arolwg ar-lein i athrawon – wyth o ymatebwyr
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, a phob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg o ddysgwyr
Cynhaliwyd yr ymgysylltu hwn yn hydref 2019 a gwanwyn 2020. Roedd pedwar grŵp
ffocws arall wedi'u trefnu ond nid oeddent yn gallu bwrw ymlaen, naill ai am nad oedd y
rhai a gofrestrodd wedi mynychu'r sesiwn, neu am nad oedd digon o athrawon wedi
cofrestru i fynychu. O ganlyniad, prin iawn oedd yr ymatebion manwl a gasglwyd drwy'r
dull hwn.
Er bod y safbwyntiau a fynegwyd drwy'r fforymau hyn yn ystyrlon, dim ond i sampl fach
iawn y gellir eu priodoli. Felly, efallai na fyddant yn adlewyrchu'r ystod eang o safbwyntiau
y gellid eu cael, a chodwyd llawer o'r pwyntiau yn y crynodeb hwn gan ychydig o athrawon
yn unig. Mae'n bwysig nodi hefyd fod llai o athrawon astudio’r cyfryngau wedi
cymryd rhan yn yr ymgysylltu hwn o'i gymharu â rhai o'r pynciau eraill a
gynhwyswyd.
Er bod Cymwysterau Cymru yn ystyried yr holl bwyntiau a godwyd drwy gydol ein
hymgysylltu, diben y ddogfen hon yw rhoi crynodeb o'r prif themâu. Ceir esboniad manwl
o'n hymagwedd at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o'r asesiad di-arholiad
Mae'r elfen asesu di-arholiad mewn TGAU Astudio'r Cyfryngau yn ei gwneud yn ofynnol i
ddysgwyr gynhyrchu darn o gyfryngau ar gyfer cynulleidfa fwriadedig sy'n dangos eu
gwybodaeth a'u dealltwriaeth o gysyniadau allweddol, megis iaith y cyfryngau a
chynrychiolaeth. Mae'r asesiad di-arholiad yn cyfrannu 40% tuag at radd derfynol y
cymhwyster.
I osod y dasg, mae'r corff dyfarnu, CBAC, yn cyhoeddi briff cynhyrchu ar gyfer pob un o'r
ffurfiau cyfryngau canlynol:
1. Teledu
2. Cylchgronau

Roedd llai o athrawon yn bresennol nag a oedd wedi cofrestru felly nid oedd yn bosibl hwyluso grŵp
ffocws y tro hwn.
28
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3. Ffilm
4. Cerddoriaeth
5. Hysbysebu
Gall dysgwyr ddewis pa friff cynhyrchu i'w ddilyn. Bydd pob briff yn cynnwys dewis o genre
a chyfrwng (clyweledol, print neu ar-lein), a bydd yn nodi'r gynulleidfa a fwriedir a hyd
gofynnol yr allbwn. Enghraifft o friff ar gyfer allbwn ar-lein sy'n gysylltiedig â Chylchgrawn
yw i ddysgwyr greu'r hafan a dwy dudalen gysylltiedig arall ar gyfer cylchgrawn ar-lein
newydd, mewn unrhyw genre sydd wedi'i anelu at bobl ifanc yn eu harddegau.
Gellir cwblhau cynhyrchiad clyweledol yn unigol neu mewn parau, ond rhaid cwblhau
cynyrchiadau print neu ar-lein yn unigol. Caiff y briffiau eu hadolygu'n flynyddol gan CBAC,
a rhoddir gwybod i ganolfannau am unrhyw newidiadau ddwy flynedd academaidd cyn i'r
newidiadau ddod i rym.
Nid oes cyfyngiad ar faint o amser y gall dysgwyr ei dreulio ar ddatblygu a chreu eu darn o
gyfryngau, ond mae CBAC yn argymell rhwng 24 a 28 awr. Gellir cwblhau ac asesu'r
asesiad di-arholiad ar unrhyw adeg yn ystod y cwrs.
Yn ogystal â'r cynhyrchiad ei hun, rhaid i ddysgwyr weithio'n unigol i:
1. Ymgymryd ag ymchwil i'r ffordd y mae iaith y cyfryngau yn cael ei defnyddio i
sefydlu confensiynau genre a chynrychioliadau, a thargedu cynulleidfaoedd. I
wneud hyn, rhaid i ddysgwyr ddadansoddi ac ysgrifennu am ddau gynnyrch y gellir
eu cymharu â'r cynhyrchiad o'u dewis, gan ystyried genre y cynhyrchion, y materion
cynrychiolaeth a godir gan y cynhyrchion, a sut mae iaith y cyfryngau yn cael ei
defnyddio i dargedu cynulleidfa benodol. Dylid cwblhau hyn mewn 250–500 o
eiriau.
2. Defnyddio eu hymchwil i greu cynllun ar gyfer eu cynhyrchiant. Gallai hyn fod naill
ai fel bwrdd stori ar gyfer opsiynau clyweledol neu ddyluniad drafft o'u hallbwn ar
gyfer opsiynau print neu ar-lein. Gallai'r bwrdd stori amlinellu sgript ddrafft ac
ystyried sut y byddai'r allbwn yn cael ei ffilmio, megis pa fathau o saethiadau
fyddai'n cael eu defnyddio a pham. Gallai'r dyluniad drafft gynnwys pethau fel
cynllun a chyfansoddiad y dudalen, a'r defnydd o liw neu arddulliau ffont.
3. Dadansoddi a gwerthuso eu cynhyrchiant mewn perthynas â'r ddau gynnyrch y
gwnaethant ymchwilio iddynt. Rhaid cyflwyno eu dadansoddiad myfyriol ar ffurf
prosesu geiriau a gall gynnwys darluniau. Dylai fod rhwng 500 a 750 o eiriau.
Gall athrawon roi arweiniad a chymorth i ddysgwyr i sicrhau eu bod yn deall y briff
cynhyrchu a'r meini prawf asesu. Gallant hefyd gynghori ar friff neu ffurf y cyfryngau
briodol i'w dewis. Unwaith y bydd dysgwyr wedi dechrau gweithio, rhaid cyfyngu adborth
athrawon i gyngor ac arweiniad cyffredinol ar yr hyn y mae angen ei wella. Rhaid iddynt
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beidio â rhoi cyngor penodol ar sut i wneud y gwelliannau hyn. Rhaid iddynt fonitro
cynnydd dysgwr yn ei gynhyrchiad er mwyn dilysu'r gwaith fel un y dysgwr ei hun.
Caiff gwaith ei asesu a'i safoni'n fewnol gan athrawon gan ddefnyddio'r meini prawf asesu
a ddarperir gan CBAC. Yna caiff sampl o waith ei chymedroli'n allanol gan CBAC. Ar
ddiwrnod cyhoeddi’r canlyniadau TGAU, mae pob canolfan yn cael adroddiad cymedrolwr
sy'n rhoi adborth ar ei phrosesau asesu di-arholiad. Cyhoeddir adroddiad prif gymedrolwr
bob blwyddyn hefyd, sy'n amlinellu nodweddion allweddol ar yr asesiad di-arholiad mewn
astudio’r cyfryngau y flwyddyn honno.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i'w addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2017 ac fe'i
dyfarnwyd gyntaf yn haf 2019 – gellir darllen manylion llawn yr asesiad di-arholiad yn y
fanyleb.
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Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Priodoldeb yr
asesiad

Lefel rheolaeth29

29

Crynodeb o'r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai'r dysgwyr mai diben yr asesiad di-arholiad oedd rhoi cyfle iddynt gwblhau prosiect:
1. Mewn ffordd sy'n debyg i'r ffordd y mae gwaith yn cael ei wneud mewn diwydiant.
2. Mewn amgylchedd sydd â llai o bwysau nag arholiad.
Dywedasant yn benodol fod cwblhau prosiect ymarferol mawr, gweithio ar eu cyflymder eu hunain, a myfyrio
ar eu gwaith a dysgu ohono yn brofiadau gwerthfawr na ellid eu hennill o gwblhau arholiad yn unig.
Canfyddiadau athrawon
Teimlai'r holl athrawon ei bod yn briodol bod yr asesiad di-arholiad yn cyfrannu 40% tuag at radd derfynol y
cymhwyster. Ychydig iawn a esboniodd eu rhesymau dros y farn hon. Fodd bynnag, roedd ymdeimlad
cyffredinol eu bod yn teimlo bod y pwysoliad yn cynrychioli cydbwysedd da rhwng asesiadau ymarferol ac
arholiadau ysgrifenedig, y dywedwyd ei fod yn addas ar gyfer y pwnc hwn.
Canfyddiadau athrawon
Roedd ymdeimlad cyffredinol bod athrawon yn teimlo bod y dasg yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o ddysgwyr
TGAU. Fodd bynnag, dywedodd rhai mai grwpiau 18–25 oed yw'r gynulleidfa darged a nodir yn y briffiau
cynhyrchu weithiau. Roeddent yn teimlo y gall fod yn anodd i ddysgwyr uniaethu â'r gynulleidfa hon
oherwydd eu bod yn gyffredinol yn 15 neu'n 16 oed.
Canfyddiadau athrawon
Yn gyffredinol, roedd athrawon yn teimlo bod lefel y rheolaeth ar gyfer gosod tasgau, ymgymryd â thasgau a
marcio tasgau bron yn iawn. Fodd bynnag, roedd awgrym y byddai rhai athrawon yn hoffi cael y cyfle i
ddarparu mwy o gymorth tra bod dysgwyr yn cwblhau'r dasg, yn enwedig os yw dysgwyr yn ei chael hi'n
anodd.

Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau
Profiad y
dysgwyr

Canfyddiadau dysgwyr
Wrth ystyried faint o adborth yr oeddent wedi'i gael gan eu hathrawon, roedd gan y dysgwyr farn gymysg:
1. Dywedodd rhai y byddent wedi gwerthfawrogi mwy o adborth. Roedd y dysgwyr hyn yn priodoli'r
diffyg adborth canfyddedig yn rhannol i ddiffyg enghreifftiau o waith da gan y garfan flaenorol.
2. Roedd eraill yn cydnabod ei fod yn ddarn annibynnol o waith ac yn teimlo bod yr adborth cyfyngedig
yn eu hannog i fyfyrio ar eu gwaith eu hunain a datrys unrhyw broblemau ar eu pen eu hunain.
Canfyddiadau athrawon
Nododd y rhan fwyaf o athrawon eu bod yn teimlo bod modd rheoli’r broses asesu di-arholiad ar eu cyfer
hwy a'u canolfan ond nad oeddent yn tueddu i esbonio eu hymateb.
Canfyddiadau athrawon
Sgiliau dysgwyr:
1. Teimlai'r rhan fwyaf o athrawon fod tasg yr asesiad di-arholiad yn galluogi dysgwyr i ddangos y sgiliau
gofynnol.
2. Dywedwyd bod y dysgwyr yn ennill sgiliau gwerthfawr wrth ddefnyddio pecynnau meddalwedd
cyfrifiadurol, fel Photoshop.
Hydrinedd i ddysgwyr:
Er bod rhai'n teimlo bod yr asesiad di-arholaid yn hydrin i ddysgwyr, teimlai eraill nad yw’n hydrin. Dywedodd
ychydig fod gan rai dysgwyr ddiffyg sgiliau TGCh, felly maen nhw'n cael trafferth gyda'r dasg, yn enwedig
oherwydd bod disgwyl iddyn nhw weithio'n rhesymol annibynnol.
Canfyddiadau dysgwyr
Sgiliau dysgwyr:
Teimlai'r dysgwyr fod cwblhau'r asesiad di-arholiad wedi rhoi sgiliau ymarferol iddynt a fyddai'n werthfawr ar
gyfer gyrfa yn y cyfryngau.
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Meini prawf
asesu

Parodrwydd
athrawon

Adnoddau

Mwynhad dysgwyr:
Roedd y dysgwyr yn gadarnhaol iawn ar y cyfan am yr asesiad di-arholiad, gan ddweud eu bod yn mwynhau:
1. Cwblhau tasg ymarferol a oedd yn eu galluogi i fod yn greadigol. Roeddent yn teimlo eu bod yn gallu
dysgu mwy o'r math hwn o ddysgu nag y byddent o gofio pethau ar gyfer arholiad.
2. Natur iterus yr asesiad di-arholiad, a'u galluogodd i fyfyrio ar eu gwaith a dysgu o'u camgymeriadau
eu hunain wrth i'w prosiectau ddatblygu.
3. Y cyfle i weithio'n annibynnol a chymryd perchnogaeth dros eu prosiect.
Canfyddiadau athrawon
Cymysg oedd barn athrawon ar eglurder y meini prawf asesu:
1. Teimlai rhai fod y meini prawf yn glir ac yn hunanesboniadol.
2. Roedd eraill yn teimlo bod y geiriad yn amwys ac yn oddrychol. O ganlyniad, dywedasant nad oeddent
yn siŵr beth oedd yn gwahaniaethu gwaith rhagorol a boddhaol.
Canfyddiadau athrawon
Dywedodd rhai athrawon eu bod yn teimlo'n barod i gyflwyno ac asesu'r asesiad di-arholiad, tra dywedodd
eraill eu bod yn teimlo nad oeddent yn barod. Gofynnodd y rhai a oedd yn teimlo nad oeddent yn barod am:
1. Ddeunyddiau mwy enghreifftiol, yn enwedig cyn gweithredu'r fanyleb.
2. Hyfforddiant mewn pecynnau meddalwedd, megis Photoshop.
3. Mwy o hyfforddiant a chefnogaeth gan y corff dyfarnu i'w helpu i ddeall y meini prawf asesu.
Canfyddiadau athrawon
Dywedwyd bod anawsterau o ran cael gafael ar gyfleusterau TG o ansawdd da mewn rhai canolfannau yn:
1. Cyfyngu ar ba gyfrwng cynhyrchu y gallai dysgwyr ei ddewis.
2. Cael effaith negyddol ar allu dysgwyr i gwblhau'r dasg i'w potensial.
Canfyddiadau dysgwyr
Dywedodd rhai dysgwyr fod yn rhaid iddynt gwblhau gwaith gartref neu brynu eu hoffer eu hunain am nad
oedd ganddynt fynediad i'r adnoddau angenrheidiol yn eu canolfan.
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Agweddau i’w
cadw

Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar yr asesiad di-arholiad y credant eu bod yn gweithio'n dda ac y dylid
eu cadw mewn unrhyw ddatblygiad o'r cymhwyster.
Mewn ymateb, roedd ymdeimlad cyffredinol bod yr asesiad di-arholiad yn agwedd gadarnhaol ar y fanyleb,
ac y dylid ei chadw. Teimlai rhai athrawon ei fod yn gweithio'n dda oherwydd ei fod yn:
1. Galluogi dysgwyr i fod yn greadigol ac yn gwobrwyo'r rhai sy'n ymarfer ac yn gwneud yr ymdrech.
2. Llai o straen nag arholiad.
3. Rhoi hyblygrwydd i athrawon ddewis y math o asesiad sy'n addas i'w dysgwyr neu'r cyfleusterau sydd
ar gael iddynt.

Meysydd i'w
datblygu

Nododd rhai athrawon agweddau penodol ar yr asesiad di-arholiad yr oeddent yn teimlo eu bod yn
gweithio'n dda. Roedd eu hawgrymiadau'n cynnwys:
1. Y cynhyrchiad gwirioneddol ar ddiwedd yr asesiad di-arholiad oherwydd bod dysgwyr yn ei fwynhau'n
fawr ac yn gallu bod yn greadigol.
2. Y dadansoddiad myfyriol am ei fod yn rhoi cyfle da i ddysgwyr fyfyrio ar eu gwaith.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd hefyd i athrawon nodi agweddau ar yr asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu
datblygu mewn unrhyw fersiwn o'r cymhwyster yn y dyfodol. Rhoesant yr awgrymiadau canlynol, y mae rhai
ohonynt yn debyg i agweddau yr oedd athrawon eraill yn teimlo y dylid eu cadw:
1. Darparu deunyddiau a hyfforddiant mwy enghreifftiol.
2. Cynyddu faint mae'r asesiad di-arholiad yn ei gyfrannu tuag at y radd derfynol.
3. Gwneud y dasg yn llai rhagnodol.
4. Gwneud gwell defnydd o ddeunyddiau ymchwil.
5. Dileu'r camau cynllunio a dadansoddi myfyriol.
6. Adolygu ystod oedran y gynulleidfa darged ar y briffiau cynhyrchu fel y gall dysgwyr uniaethu'n well â
hwy.
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Canfyddiadau dysgwyr
Yn ystod yr ymgysylltu, gwnaeth y dysgwyr rai awgrymiadau ar sut y gellid datblygu'r asesiad di-arholiad.
Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Gwella argaeledd offer mewn canolfannau.
2. Darparu mwy o enghreifftiau cam wrth gam i helpu athrawon i roi adborth ac arweiniad mwy
gwerthfawr.
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TGAU Ieithoedd Tramor Modern
Mae'r crynodeb hwn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau'r tri darn ymgysylltu canlynol a
wnaed i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o asesiad di-arholiad
yng nghymwysterau TGAU Ieithoedd Tramor Modern CBAC mewn Ffrangeg,
Almaeneg a Sbaeneg:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – deg athro ar draws dau grŵp ffocws ac un
cyfweliad30
2. Arolwg ar-lein i athrawon – 24 ymatebydd
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, pob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg dysgwr
Gan fod tasgau a gofynion yr asesiad di-arholiad yr un peth gyda TGAU Ffrangeg,
Almaeneg a Sbaeneg, gyda rhai athrawon yn cyflwyno mwy nag un o'r cymwysterau
hyn, gwnaethom gyfuno'r trafodaethau am y tri phwnc hyn. Ar draws yr ymgysylltiad,
cynrychiolwyd pob un o'r ieithoedd.
Cynhaliwyd yr ymgysylltiad hwn yn hydref 2019 a gwanwyn 2020. Trefnwyd dau grŵp
ffocws arall ond nid oedd modd bwrw ymlaen â nhw, naill ai oherwydd nad oedd y
rhai a gofrestrodd wedi mynychu'r sesiwn neu oherwydd nad oedd digon o athrawon
wedi cofrestru i fynychu.
Er bod y safbwyntiau a fynegir trwy'r fforymau hyn yn ystyrlon, dim ond i sampl fach
y gellir eu priodoli ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn holl athrawon a
dysgwyr TGAU Ieithoedd Tramor Modern yng Nghymru.
Er bod Cymwysterau Cymru yn ystyried yr holl bwyntiau a godwyd trwy gydol ein
hymgysylltiad, diben y ddogfen hon yw cynnig crynodeb o'r prif themâu. Mae
esboniad manwl o'n hymagwedd tuag at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o'r asesiad di-arholiad
Gyda TGAU Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg, mae dysgwyr yn ymgymryd ag asesiad
llafar, sy'n werth 25% o'r cymhwyster cyffredinol. Yn yr asesiad di-arholiad hwn,
mae'n ofynnol i ddysgwyr gyfathrebu ar lafar yn yr iaith y maent yn ei hastudio trwy
gymryd rhan mewn tair tasg: chwarae rôl, trafodaeth cerdyn llun, a sgwrs dwy ran.
Rhaid cwblhau pob un o'r tasgau hyn yn y drefn hon, ac o fewn un cyfnod asesu.
Cofrestrir dysgwyr naill ai ar gyfer yr haen Sylfaen neu'r haen Uwch.
Mae cynnwys y pwnc ar gyfer y cymhwyster cyfan mewn pynciau Ieithoedd Tramor
Modern (yr asesiad di-arholiad a'r cydrannau sy’n destun arholiad fel ei gilydd) wedi'i
I ddechrau, bwriadwyd i’r sesiwn hon fod yn grŵp ffocws, ond mynychodd llai o athrawon nag a oedd wedi
cofrestru.
30
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drefnu o dan dair thema eang, ac mae gan bob un ohonynt gyfres o is-themâu. Y
themâu a'r is-themâu eang yw:
1. Hunaniaeth a diwylliant – diwylliant ieuenctid, ffordd o fyw, ac arferion a
thraddodiadau.
2. Cymru a'r byd – cartref ac ardal leol, y byd ehangach, a chynaliadwyedd bydeang.
3. Astudiaethau a chyflogaeth yn awr ac yn y dyfodol – astudiaethau a menter
gyfredol, cyflogadwyedd, a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.
Ym mhob is-thema, mae rhwng dau a phedwar maes pwnc hefyd. Er enghraifft, o
fewn is-thema diwylliant ieuenctid, y meysydd pwnc yw chi eich hun a
pherthnasoedd, a thechnoleg a chyfryngau cymdeithasol.
Bob blwyddyn, mae'r corff dyfarnu, CBAC, yn rhyddhau nifer o setiau o dasgau'r
asesiad di-arholiad. Ar adeg cynnal y grwpiau ffocws, y drefn oedd rhyddhau naw set
ond mae newid i'r fanyleb yn nodi y bydd hyn yn cael ei ostwng i chwe set o 2021
ymlaen. Mae pob set yn cynnwys cyfuniad gwahanol o'r themâu ar gyfer pob tasg. Er
enghraifft, gallai un o'r setiau fod yn:
Tasg
Chwarae rôl

Thema
Hunaniaeth a
diwylliant

Is-thema
Diwylliant
ieuenctid

Cerdyn llun

Cymru a'r byd

Sgwrs (rhan un)

Astudiaethau a
chyflogaeth yn
awr ac yn y
dyfodol

Sgwrs (rhan dau)

Hunaniaeth a
diwylliant

Cartref ac ardal
leol
Astudiaethau
cyfredol NEU
Menter,
cyflogadwyedd,
a chynlluniau ar
gyfer y dyfodol
Ffordd o fyw
NEU Arferion a
thraddodiadau

Maes pwnc
Technoleg a'r
cyfryngau
cymdeithasol
Teithio a
thrafnidiaeth
Bywyd
ysgol/coleg NEU
Cyflogaeth

Iechyd a
ffitrwydd NEU
Bwyd a diod

Bydd pob dysgwr yn ymdrin â phob un o'r tair thema eang ar draws y tasgau, ond
bydd y rhain mewn cyfuniad gwahanol ac yn canolbwyntio ar wahanol is-themâu a
meysydd pwnc, yn dibynnu ar y set. Dyrennir y setiau ar hap i ddysgwyr gan CBAC
cyn yr asesiad. Ni ddylai’r dysgwyr wybod pa set sydd wedi’i dyrannu iddynt hyd nes
gwneud yr asesiad.
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Paratoi: Yn union cyn eu hasesiad, rhoddir 12 munud o amser paratoi dan
oruchwyliaeth i bob dysgwr. Yn ystod yr amser hwn, rhoddir eu set o dasgau a
ddyrannwyd ymlaen llaw iddynt, gan gynnwys unrhyw ddeunyddiau ysgogi, yn
ogystal â'r ddau gwestiwn a welwyd ar gyfer y dasg trafod cerdyn llun. Goruchwylir y
paratoad hwn gan oruchwyliwr, sy’n sicrhau nad oes gan ddysgwyr fynediad at
ddeunyddiau ychwanegol i'w cefnogi. Gall dysgwyr ddefnyddio'r amser hwn i wneud
rhai nodiadau ar un ochr i bapur A4, y gallant gyfeirio atynt yn ystod yr asesiad. Ni
ddylai’r nodiadau hyn gynnwys brawddegau llawn neu barhaus a rhaid eu cyflwyno ar
ddiwedd yr asesiad.
Amlinelliadau o'r dasg:
Chwarae rôl: Mae CBAC yn cynnig senario i ddysgwyr, sy'n ymwneud â'r thema sydd
wedi’i dyrannu iddynt ar gyfer y dasg hon. Mae'r senario yn cynnwys rhestr o bum
rhyngweithiad, y mae'n rhaid i ddysgwyr eu cwblhau. I grynhoi, mae'r
rhyngweithiadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr:
1. Ymateb yn briodol i gwestiynau neu ddatganiadau, fel y manylir yn y senario
chwarae rôl a roddir i ddysgwyr yn ystod eu hamser paratoi.
2. Llunio cwestiwn.
3. Ymateb i gwestiwn annisgwyl.
Er enghraifft, gallai’r sefyllfa ar gyfer chwarae rôl yn ymwneud â’r pwnc 'teithio a
chludiant' fod yn 'tra'ch bod ar wyliau yn Ffrainc, rydych chi'n mynd i'r orsaf reilffordd
i brynu tocyn'. I gyflawni'r dasg hon, byddai dysgwyr yn cael gwybod y dylent
ryngweithio â'u hathro i ddweud eu bod am fynd i Lyon, dweud faint o docynnau y
maen nhw eu heisiau, ateb cwestiwn nas gwelwyd o'r blaen a ofynnir gan eu hathro,
gofyn faint yw pris y tocyn, a dweud eu bod yn teithio ar fws. Rhoddir awgrymiadau i
athrawon i gynorthwyo dysgwyr i ddarparu'r wybodaeth hon.
Dylai'r dasg hon bara am oddeutu dwy funud ac mae'n werth 15 marc yn y ddwy
haen.
Trafodaeth cerdyn llun: Rhoddir ysgogiad ffotograff i'r dysgwr a dau gwestiwn wedi’u
gweld i ymateb iddynt yn ystod y drafodaeth. Gosodir y rhain gan CBAC, ac maent yn
ymwneud â'r thema a ddyrannwyd i'r dysgwr ar gyfer y dasg hon ac a rennir gyda'r
dysgwr yn ystod ei amser paratoi. Mae dau gwestiwn nas gwelwyd o'r blaen, sy'n
ymwneud â'r thema, yn cael eu gosod gan CBAC a gofynnir iddynt gan yr athro yn
ystod yr asesiad. Yr athro sy'n arwain y cwestiynau ar gyfer y drafodaeth, ond mae
gan y dysgwr gyfle i adrodd digwyddiadau, siarad yn ddigymell, cyfnewid barn, a
gwneud defnydd creadigol o'r iaith.
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Dylai'r dasg hon bara am oddeutu dwy funud ar gyfer yr haen Sylfaen a thair munud
ar gyfer yr haen Uwch. Mae'n werth 15 marc yn y ddwy haen.
Sgwrs: Mae'r sgwrs wedi'i rhannu'n ddwy ran:
1. Mae Rhan 1 yn cwmpasu'r thema eang nad yw eisoes wedi'i thrafod yn ystod y
chwarae rôl a'r cerdyn llun. Rhaid i ddysgwyr ddewis un pwnc o ddewis o ddau i
strwythuro eu trafodaeth.
2. Mae Rhan 2 yn rhoi dewis o ddau bwnc i ddysgwyr yn seiliedig ar un o'r ddwy
thema eang arall nad ydyn nhw wedi’u trafod yn Rhan 1 o'r sgwrs. Rhaid i
ddysgwyr ddewis un o'r ddau bwnc a ddarperir.
Yn y dasg hon, mae dysgwyr yn sgwrsio â'u hathro, a chânt gyfle i gynhyrchu
dilyniannau estynedig o sgwrs, dangos eu gwybodaeth am gynnwys y pwnc, a
darparu tystiolaeth o'u gallu ieithyddol. Dylent:
1. Gynnig ffeithiau a gwybodaeth sy'n ymwneud â'r pwnc.
2. Rhoi a/neu gyfiawnhau eu syniadau a/neu farn.
3. Adrodd digwyddiadau neu roi cyfrif o rywbeth a ddigwyddodd sy'n gysylltiedig
â'r pwnc.
4. Trafod eu cynlluniau neu’u syniadau i’r dyfodol sy'n ymwneud â'r pwnc.
Dylai'r dasg hon bara rhwng tair a phum munud ar gyfer yr haen Sylfaen a phump i
saith munud ar gyfer yr haen Uwch. Dylid rhoi amser cyfartal i bob rhan o'r sgwrs.
Mae'n werth 30 marc yn y ddwy haen.
Cwblheir yr asesiad ar sail un i un gydag athro a rhaid recordio'r sain. Mae'r
amseriadau a amlinellir ar gyfer pob tasg uchod yn ganllaw, ond rhaid i gyfanswm yr
asesiad beidio â bod yn fwy na saith i naw munud ar gyfer yr haen Sylfaen, neu ddeg
i ddeuddeg munud ar gyfer yr haen Uwch. Ni fydd unrhyw dystiolaeth siarad sy'n
hwy na'r amseriadau hyn yn cael ei marcio. Rhaid cwblhau'r asesiadau o fewn cyfnod
penodol o bum wythnos rhwng Ebrill a Mai bob blwyddyn.
Rhaid i athrawon gyflwyno'r recordiadau sain i CBAC gan fod arholwyr allanol yn
marcio'r asesiad hwn. Rhaid lanlwytho recordiadau cyn pen 48 awr ar ôl cwblhau'r
asesiadau.
Roedd y cymwysterau hyn ar gael i'w haddysgu'n gyntaf ym mis Medi 2016 ac fe'u
dyfarnwyd gyntaf yn haf 2018 – gellir darllen manylion llawn yr asesiad di-arholiad yn
y fanyleb ar gyfer pob cymhwyster: Ffrangeg, Almaeneg neu Sbaeneg.
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Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Crynodeb o'r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt beth oedd diben uned yr asesiad di-arholiad gyda chymwysterau TGAU Ieithoedd
Tramor Modern, dywedodd llawer o athrawon mai paratoi dysgwyr i ddefnyddio'r iaith y maent yn ei
hastudio mewn bywyd go iawn. Ystyriwyd mai cyfathrebu ar lafar oedd y sgìl iaith y byddai dysgwyr yn fwyaf
tebygol o'i defnyddio yn y dyfodol ac, o'r herwydd, roedd athrawon yn teimlo ei bod yn hanfodol bod
dysgwyr yn gallu cael sgwrs ystyrlon ag eraill.
Canfyddiadau dysgwyr
1. Teimlai'r rhan fwyaf o ddysgwyr mai diben yr asesiad di-arholiad yw galluogi asesu sgiliau siarad a
gwrando, y dywedwyd na ellir eu hasesu trwy arholiad ysgrifenedig.
2. Roeddent hefyd yn teimlo bod asesiad di-arholiad yn lleihau pwysau sy'n gysylltiedig ag asesu trwy
eu galluogi i:
a. Gwblhau asesiad mewn amgylchedd lle’r oedd llai o bwysau nag arholiad ysgrifenedig.
b. 'Sicrhau' rhai marciau cyn yr arholiadau ysgrifenedig terfynol.
Canfyddiadau athrawon
Wrth ystyried faint mae uned yr asesiad di-arholiad yn ei gyfrannu tuag at y radd derfynol, mynegodd
athrawon farn gymysg ynghylch a yw 25% yn briodol.
1. Teimlai rhai fod y pwysoliad fwy neu lai yn iawn oherwydd bod y pedwar maes sgiliau (darllen,
ysgrifennu, siarad a gwrando) yr un mor bwysig yn y cymhwyster. Teimlwyd:
a. Bod hyn yn rhoi darlun teg o allu ieithyddol cyffredinol dysgwr.
b. Nad oedd hyn yn cymell dysgwyr ar gyfer asesiadau yn y dyfodol os credant nad oeddent wedi
perfformio'n dda.
2. Teimlai eraill y dylid cynyddu'r pwysoliad ychydig oherwydd:
a. Ar hyn o bryd nid yw'n gymesur â'r amser y mae'n rhaid i ddysgwyr ei dreulio yn paratoi ar
gyfer yr asesiad.
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b. Byddai'n adlewyrchu'n well bwysigrwydd gallu i gyfathrebu ar lafar.
3. Rhybuddiodd ychydig rhag cynyddu'r pwysoliad yn rhy bell oherwydd eu bod yn teimlo y byddai hyn
yn rhoi gormod o bwysau ar un asesiad. Roedd yr athrawon hyn o'r farn mai pwysoliad o tua 30%
oedd y gorau.
Canfyddiadau athrawon
Wrth ystyried pa mor briodol yw'r asesiad ar gyfer dysgwyr TGAU, roedd sylwadau athrawon yn ymwneud
â'r agweddau ar yr asesiad sy'n cael eu harchwilio yn yr is-themâu isod.
Chwarae rôl
1. Yn gyffredinol, roedd athrawon yn edrych yn gadarnhaol ar y chwarae rôl, gyda llawer yn dweud eu
bod yn teimlo ei fod yn fwy ystyrlon na thasgau eraill yr asesiad di-arholiad. Dywedon nhw yn
benodol mai natur drafod y dasg oedd yr adlewyrchiad mwyaf realistig o ryngweithio bywyd go iawn.
Trafodaeth cerdyn llun
1. Yn gyffredinol, roedd athrawon yn ystyried y drafodaeth cerdyn llun yn llai cadarnhaol na'r ddwy dasg
arall, gyda rhai'n teimlo bod y cysyniad o ofyn i ddysgwyr drafod cerdyn llun yn artiffisial ac nad yw'n
berthnasol i'r math o sgyrsiau y maent yn debygol o'u cael mewn bywyd go iawn.
2. Roedd llawer yn teimlo bod y drafodaeth cerdyn llun yn anodd iawn i ddysgwyr. Fe wnaethant roi
nifer o resymau am hyn, gan gynnwys:
a. Gall y pynciau a ddarlunnir ar y cardiau llun fod yn amherthnasol i ddysgwyr, sy'n golygu y
gallant ei chael hi'n anodd cymryd rhan mewn trafodaethau amdanynt.
b. Mae diffyg manylion mewn rhai cardiau llun yn ei gwneud hi'n heriol i ddysgwyr ei gysylltu â
phwnc penodol i'w disgrifio.
c. Mae disgwyl i ddysgwyr ddeall ac ymateb i ddau gwestiwn heb eu gweld yn her, yn enwedig
oherwydd bod pob cwestiwn mewn amser gwahanol.
d. Mae'r terfyn amser a argymhellir ar gyfer y dasg yn rhy hir oherwydd bod rhai dysgwyr yn ei
chael hi'n anodd datblygu atebion hirach i'r cwestiynau nas gwelwyd o'r blaen.
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3. O ganlyniad i'w pryderon, awgrymodd nifer o athrawon y dylid hepgor y drafodaeth cerdyn llun o'r
asesiad di-arholiad.
Sgwrs
1. Wrth ystyried y dasg sgwrsio, roedd llawer o'r pwyntiau a godwyd gan athrawon yn canolbwyntio ar y
pynciau y mae'r sgwrs yn seiliedig arnynt:
a. Roedd rhai yn teimlo pan fydd y pynciau'n berthnasol ac yn hygyrch i ddysgwyr, mae'r dasg yn
un da.
b. Roedd llawer o rai eraill yn teimlo bod rhai pynciau, fel materion cymdeithasol neu'r
amgylchedd, yn anodd i ddysgwyr eu trafod. Dywedwyd y gallai hyn fod oherwydd nad ydynt
y math o bynciau y mae dysgwyr yn eu trafod yn gyffredinol neu oherwydd nad oes ganddynt
y wybodaeth ddiwylliannol i gymryd rhan yn llawn yn y drafodaeth.
2. Gwnaeth rhai athrawon sylwadau hefyd ar fformat y dasg.
a. Roedd rhai yn teimlo ei bod yn dasg briodol oherwydd ei bod yn adlewyrchu'r math o
ryngweithio y gallai rhywun ei gael os ydyn nhw'n teithio i wlad sy'n siarad yr iaith maen nhw'n
ei hastudio.
b. Teimlai eraill nad yw'r dasg mor naturiol neu ddigymell â sgwrs bywyd go iawn oherwydd bod
yr hyn y mae dysgwr yn ei ddweud yn cael ei effeithio gan y sgiliau a'r wybodaeth y mae
angen iddynt eu dangos i gael marciau.
3. Awgrymodd rhai o athrawon y byddai un dasg sgwrsio (yn hytrach na dwy) yn well oherwydd gallai
dysgwyr gael trafodaeth fanylach ar y pwnc hwnnw.
Cof
1. Teimlai rhai athrawon fod tasgau'r asesiad di-arholiad yn briodol oherwydd eu bod yn annog dysgwyr
i ddatblygu sgiliau sgwrsio naturiol ac ymateb yn ddigymell i gwestiynau, yn hytrach na dysgu sgript.
Dywedwyd bod y dull hwn yn paratoi dysgwyr yn dda ar gyfer astudiaeth bellach, y gweithle, a
sgyrsiau bywyd go iawn.
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2. Fodd bynnag, roedd eraill yn teimlo mai prawf cof oedd yr asesiad di-arholiad, yn hytrach na gallu
ieithyddol. Teimlai'r athrawon hyn y gallai pa mor dda y mae dysgwyr yn cofio 'talpiau o destun'
effeithio ar ganlyniadau dysgwyr.
Dyrannu pynciau ar hap i ddysgwyr
1. Roedd rhai athrawon yn pryderu y gallai dyrannu pynciau i ddysgwyr ar hap fod yn annheg. Fe
wnaethant drafod, oherwydd bod dysgwyr yn cael rhai pynciau yn anos nac eraill, y gall eu
perfformiad fod yn ddibynnol ar y pwnc a ddyrannir iddynt.
2. Fodd bynnag, roedd ychydig o rai eraill yn gadarnhaol ynghylch dyrannu pynciau ar hap. Teimlai'r
athrawon hyn ei fod yn helpu i sicrhau tegwch oherwydd nad oes budd i ddysgwyr sydd eisoes wedi
cwblhau eu hasesiad wrth rannu'r pwnc ag eraill.
Pan fydd dysgwyr yn cwblhau'r asesiad
Mae'r corff dyfarnu yn nodi bod yn rhaid i'r asesiad di-arholiad gael ei gynnal o fewn cyfnod penodol o bum
wythnos ym mis Ebrill a mis Mai. Trafododd rhai athrawon yr heriau y mae hyn wedi'u cyflwyno, gan
gynnwys:
1. Mae'r ffenestr bum wythnos fel arfer yn cynnwys pythefnos o wyliau’r Pasg ac mae rhywfaint o
orgyffwrdd â naill ai dechrau arholiadau ysgrifenedig neu wythnosau adolygu ysgolion. Mae hyn yn
golygu bod nifer y dyddiau pan all canolfannau drefnu'r asesiadau hyn yn gyfyngedig.
2. Mae'r cyfnod asesu yn aml yn cyd-fynd â phan drefnir asesiadau tebyg ar gyfer pynciau eraill sy'n
seiliedig ar iaith. Gall hyn olygu bod gan rai dysgwyr nifer o asesiadau llafar i'w cwblhau mewn cyfnod
byr. Roeddent yn teimlo y gallai hyn arwain at rai dysgwyr ddim yn perfformio i'w potensial.
Trafododd athrawon hefyd briodoldeb dysgwyr yn cwblhau'r asesiad di-arholiad ar ddiwedd Blwyddyn 11.
1. Teimlai rhai athrawon ei bod yn briodol a mynegwyd pryderon na fyddai dysgwyr yn barod pe
byddent yn cael eu cynnal yn gynharach yn ystod yr astudiaeth.
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2. Teimlai eraill y gallai fod yn well amserlennu'r asesiad di-arholiad ym Mlwyddyn 10 ond cyfyngu ar
gwmpas yr asesiad i ystyried y byddai cymhwysedd ieithyddol yn is. Roeddent yn teimlo y byddai hyn
yn rhoi mwy o amser iddynt baratoi dysgwyr ar gyfer arholiadau ysgrifenedig ym Mlwyddyn 11.
Canfyddiadau dysgwyr
Mae llawer o'r sylwadau a godwyd gan ddysgwyr mewn perthynas â phriodoldeb yr asesiad yn adlewyrchu'r
rhai a drafodwyd gan athrawon. Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Y farn bod sgiliau iaith lafar yn fwy perthnasol yn y byd go iawn na sgiliau ysgrifenedig.
2. Mae methu dewis pwnc ar gyfer asesiadau di-arholiad braidd yn annheg, yn rhannol oherwydd bod
rhai pynciau yn hwyluso mwy o drafodaeth a dangos eu sgiliau nac eraill.

Hygyrchedd

Roedd gan ddysgwyr hefyd farn gymysg p’un a oedd yr asesiad di-arholiad yn eu hannog i ddefnyddio'r
iaith yn naturiol.
1. Teimlai rhai fod yr asesiad di-arholiad yn annog defnydd mwy naturiol o'r iaith na'r cydrannau eraill a
arholwyd o'r cymhwyster, a dywedasant eu bod yn gwerthfawrogi hyn.
2. Teimlai eraill fod pa mor dda y gallant gofio cwestiynau a sut i ymateb yn effeithio ar eu perfformiad
yn rhai o'r tasgau.
3. Awgrymwyd hefyd y gallai tasg grŵp ysgogi trafodaeth fwy naturiol nag asesiad un i un.
Canfyddiadau athrawon
Ystyriodd rhai athrawon a oeddent yn teimlo bod yr asesiad di-arholiad yn hygyrch i ddysgwyr o bob gallu a
chefndir.
1. Roedd rhai yn poeni y gallai gallu dysgwr i ddeall a chymryd rhan mewn trafodaeth am rai o'r pynciau
ddibynnu ar eu profiadau bywyd blaenorol, megis a ydynt wedi bod ar wyliau dramor. O ganlyniad,
awgrymodd ychydig o athrawon y dylai'r tasgau annog dysgwyr i siarad amdanynt eu hunain, megis
eu hastudiaethau neu eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.
2. Roedd rhai yn teimlo bod yr asesiad di-arholiad yn heriol, yn enwedig i ddysgwyr llai galluog.
Dywedon nhw fod y cysyniad o asesiad llafar yn frawychus i rai neu eu bod yn ei chael hi'n anodd
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Lefel rheolaeth32

Pa mor hylaw
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cwblhau tair tasg o fewn yr un asesiad i rai o'r dysgwyr hyn. Roeddent yn teimlo, felly, na allai rhai
dysgwyr ddangos yn llawn y sgiliau sydd ganddyn nhw neu’n dechrau teimlo’n isel eu cymhelliant.
3. Trafododd rhai yn benodol y ffaith y gallant gyflwyno dysgwyr ar gyfer gwahanol haenau ar gyfer pob
uned o'r cymhwyster.31 Roeddent yn gadarnhaol iawn ynglŷn â hyn oherwydd eu bod yn teimlo ei fod
yn eu galluogi i deilwra'r cymhwyster i bob unigolyn er mwyn sicrhau eu bod yn gallu dangos eu
potensial llawn ym mhob agwedd ar y cymhwyster.
Canfyddiadau athrawon
Ymgymryd â’r dasg
1. Dywedodd rhai athrawon nad oeddent yn gwybod bod cydran lafar y cymhwyster yn asesiad diarholiad. Teimlai rai fod hyn oherwydd bod amodau cynnal yr asesiad (er enghraifft, mewn amodau
wedi'u hamseru heb unrhyw gymorth gan athrawon) yn debyg i amodau arholiad felly roeddent o'r
farn ei fod yn arholiad llafar.
2. Dywedodd ychydig o rai eraill fod y rheolaethau'n briodol oherwydd eu bod yn helpu i sicrhau
rhywfaint o gysondeb o fewn ac ar draws canolfannau.
Marcio’r dasg
1. Roedd athrawon yn gyffredinol yn hapus bod yr asesiad di-arholiad yn cael ei farcio'n allanol gan y
corff dyfarnu, yn rhannol oherwydd eu bod yn teimlo y byddai'n her marcio a safoni'r asesiadau ochr
yn ochr â gweddill eu llwyth gwaith.
Canfyddiadau athrawon
Paratoi dysgwyr ar gyfer yr asesiad
1. Dywedodd nifer o athrawon eu bod yn ei chael hi'n her ymdrin â'r holl bynciau a pharatoi dysgwyr ar
gyfer y tair tasg wahanol yn eu gwersi ar yr amserlen. O ganlyniad, dywedodd rhai y dylid gostwng
nifer y pynciau. Fe wnaethant awgrymu y gellid hepgor pynciau fel materion cymdeithasol, gwyliau a

Mae'r fanyleb yn nodi “yn y mwyafrif o achosion, byddem ni [CBAC] yn disgwyl i ymgeiswyr gael eu hasesu o fewn yr un haen. Yn eithriadol, gallai fod yn
briodol cofrestru rhai ymgeiswyr ar gyfer cyfuniad o unedau haen uwch a sylfaen.” (T.18)
32
Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
31
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thwristiaeth, gwledydd Ffrangeg eu hiaith, sgiliau a rhinweddau personol, a gwyliau a dathliadau, naill
ai oherwydd nad ydynt yn berthnasol i rai dysgwyr neu oherwydd eu bod yn gyfyng eu cwmpas ac y
gellir ymdrin â hwy wrth drafod pynciau eraill.
Logisteg y diwrnod asesu
1. Dywedodd nifer o athrawon eu bod wedi cael trafferth trefnu ystafelloedd paratoi ac asesu addas yn
eu canolfan, gyda rhai yn disgrifio'r broses fel ‘hunllef logistaidd’. Fe wnaethant drafod ei bod yn
anodd dod o hyd i ystafell dawel mewn rhai canolfannau lle gall dysgwyr baratoi ar gyfer yr asesiad
sy'n agos at ystafell sy'n addas ar gyfer recordio’r asesiad ynddi. Dywedwyd bod hyn yn arbennig o
heriol mewn canolfannau lle mae carfan fawr a nifer o athrawon yn recordio ar yr un pryd.
2. Dywedodd rhai athrawon hefyd y gall fod yn anodd ac yn gostus dod o hyd i oruchwylwyr ac
athrawon cyflenwi.
Hwyluso'r asesiadau
1. Teimlai nifer o athrawon fod hwyluso'r asesiadau yn heriol. Fe wnaethant roi ystod o resymau dros
hyn, gan gynnwys:
a. Rhaid iddynt gadw llygad ar yr amser yn gyson i sicrhau eu bod yn tywys dysgwyr trwy bob un
o'r tasgau ar y cyflymder cywir. Dywedon nhw y gall hyn ei gwneud hi'n anodd cymryd rhan yn
y drafodaeth a gofyn cwestiynau priodol.
b. Dyrennir gwahanol setiau o dasgau i wahanol ddysgwyr. Mae angen i athrawon sicrhau bod
gan bob dysgwr y set gywir a sicrhau eu bod yn gofyn cwestiynau ar y thema gywir.
c. Gyda charfan fawr, mae'n rhaid cwblhau nifer o asesiadau bob dydd.
2. O ganlyniad i'r heriau, disgrifiodd rhai athrawon y diwrnod asesu yn 'straen' neu’n flinedig.
Cyflwyno recordiadau i'r corff dyfarnu
1. Disgrifiodd ychydig o athrawon y broses o gyflwyno'r recordiadau i'r corff dyfarnu i'w marcio yn
drwm o ran amser ac nid oedd y broses yn hawdd.
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2. Mynegodd ychydig o athrawon bryderon ynghylch yr angen i gyflwyno'r recordiadau cyn pen 48 awr
ar ôl cwblhau'r asesiadau oherwydd mae'n golygu eu bod yn aml yn ei wneud ar ddiwedd diwrnod hir
pan fyddai’n hawdd gwneud camgymeriad.
Profiad y dysgwyr Canfyddiadau athrawon
Rhwyddineb i ddysgwyr
1. Dywedwyd bod nifer y pynciau y mae'n ofynnol eu haddysgu ar gyfer yr asesiad di-arholiad yn ei
gwneud hi'n anodd i ddysgwyr baratoi ar gyfer yr asesiad. Teimlwyd hefyd bod hyn yn rhoi pwysau
mawr arnynt.
2. Teimlai ychydig o athrawon fod gofyn i ddysgwyr gwblhau tair tasg o fewn un asesiad gweddol fyr yn
heriol.
3. Dywedodd rhai fod yr amser paratoi o 12 munud yn rhy fyr oherwydd bod yn rhaid i ddysgwyr
baratoi ar gyfer tair tasg wahanol a allai ymdrin â phynciau o werth dwy flynedd o ddysgu. Roeddent
yn teimlo bod hyn yn heriol iawn i ddysgwyr ac yn awgrymu y gall effeithio ar hyder rhai. Fodd
bynnag, roedd eraill yn teimlo bod yr amser paratoi o 12 munud yn ddigonol.
Canfyddiadau dysgwyr
Sgiliau dysgwyr
1. Teimlai llawer o ddysgwyr fod yr asesiad di-arholiad wedi cael effaith fuddiol ar eu sgiliau iaith, er
enghraifft trwy gynyddu eu geirfa.
2. Awgrymodd nifer o ddysgwyr fod yr asesiad di-arholiad wedi eu helpu i fagu eu hyder gydag
asesiadau llafar, mewn Ieithoedd Tramor Modern ac mewn pynciau eraill, fel Saesneg neu Gymraeg.
3. Dywedodd ychydig o ddysgwyr fod cwblhau'r asesiad di-arholiad wedi helpu i godi eu hyder ar gyfer
eu harholiad Ieithoedd Tramor Modern ysgrifenedig.
Rhwyddineb i ddysgwyr
1. Dywedodd rhai dysgwyr y gall fod yn anodd paratoi ar gyfer yr asesiad di-arholiad o fewn yr amser
paratoi o 12 munud. Fe wnaethant awgrymu bod angen iddynt wneud llawer o waith ymlaen llaw, fel

138

Meini prawf
asesu

Parodrwydd
athrawon

dysgu dechrau brawddegau, er mwyn sicrhau y gallant baratoi'n briodol ar gyfer y dasg o fewn yr
amser hwn.
2. Dywedodd rhai dysgwyr nad oedd gwybod pa rai o'r pynciau niferus a fyddai'n codi yn eu hasesiad
di-arholiad yn golygu bod baich adolygu sylweddol, a disgrifiodd rhai hyn yn ‘straen’.
Canfyddiadau athrawon
1. Roedd gan athrawon farn gymysg am eglurder y meini prawf asesu. Er bod rhai yn teimlo eu bod yn
glir, dywedodd eraill fod rhai o'r ymadroddion a ddefnyddir yn y meini prawf asesu, megis 'weithiau'n
llwyddiannus' a 'rhywfaint o oslef gywir', yn amwys. Gofynasant am fwy o arweiniad a deunyddiau
enghreifftiol i'w helpu i ddeall ystyr yr ymadroddion hyn.
2. Teimlai rai athrawon y dylai'r meini prawf asesu ganolbwyntio mwy ar p'un a yw dysgwr wedi
cyfathrebu ei bwynt yn effeithiol, yn hytrach nag ar agweddau fel ynganiad a chywirdeb gramadegol.
3. Teimlai rai athrawon y byddai'n fuddiol i'r corff dyfarnu ddarparu fersiwn o'r meini prawf asesu sy'n
gyfeillgar i ddysgwyr i helpu dysgwyr i ddeall yr hyn y mae angen iddynt ei ddangos i gyflawni marc
penodol.
Canfyddiadau athrawon
Parodrwydd athrawon
Roedd mwyafrif yr athrawon yn teimlo eu bod yn barod i gyflawni'r asesiad di-arholiad i ryw raddau o leiaf.
Roedd hyn yn aml yn gysylltiedig â'u profiad addysgu, hyfforddiant yr oeddent wedi’i dderbyn, neu
gefnogaeth gan gydweithwyr.
Rhoddodd ychydig awgrymiadau ar gyfer cefnogaeth ychwanegol yr oeddent yn teimlo y byddai'n helpu i
godi eu hyder. Roedd hyn yn cynnwys:
1. Mwy o amser wedi'i neilltuo i'r asesiad di-arholiad yn y sesiynau hyfforddi.
2. Mwy o ddeunyddiau enghreifftiol gyda sylwebaeth gan arholwr ynghylch pam y dyfarnwyd marc
penodol.
3. Adborth mwy penodol i'r ganolfan gan yr arholwyr i'w helpu i ddatblygu eu harferion addysgu.
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Hyfforddiant
Wrth ystyried hyfforddiant i athrawon, pryder cyffredin oedd nad yw pob athro yn gallu mynychu'r
digwyddiadau hyfforddi blynyddol a hwylusir gan y corff dyfarnu, yn bennaf oherwydd cost presenoldeb a
staff cyflenwi.
Agweddau i'w
cadw

Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar yr asesiad di-arholiad y maent yn credu sy'n gweithio'n dda ac y
dylid eu cadw wrth ddatblygu'r cymhwyster.
Yr ymateb mwyaf cyffredin i'r cwestiwn hwn oedd y dylid cynnal y tasgau chwarae rôl a sgwrsio oherwydd
eu bod yn galluogi dysgwyr i ddangos eu galluoedd ieithyddol ac yn adlewyrchu'n rhesymol ryngweithio
bywyd go iawn.

Meysydd i’w
datblygu

Ymhlith yr awgrymiadau eraill oedd:
1. Marcio allanol.
2. Yr opsiwn i ddysgwyr ddewis pwnc o ddewis o ddau ar gyfer y dasg sgwrsio.
3. Y gallu i adnabod dysgwyr ar gyfer gwahanol haenau ar gyfer gwahanol gydrannau'r cymhwyster.
4. Y ffaith ei fod yn asesiad un i un, yn hytrach na thasg grŵp.
5. Natur ddigymell yr asesiadau, sy'n herio dysgwyr gallu uwch ac nad ydynt yn dibynnu ar y cof.
6. Y pwysoliad cyfartal ar draws pob un o bedair cydran y cymhwyster.
7. Y cyfle i ddewis pryd i gwblhau'r asesiad di-arholiad o fewn y cyfnod o bum wythnos.
8. Y ffaith bod athro yn hwyluso'r asesiad.
9. Y gofyniad i ddysgwyr ofyn cwestiynau yn ystod yr asesiad.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon hefyd adnabod agweddau ar yr asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu
datblygu mewn unrhyw iteriad o'r cymhwyster yn y dyfodol.
Y ddau brif awgrym oedd:
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1. Tynnu neu addasu’r dasg drafod cerdyn llun oherwydd nad yw'n adlewyrchu trafodaeth naturiol nac
yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr arddangos sgìl bywyd go iawn. Roedd rhai hefyd yn teimlo y
byddai cael dwy dasg yn unig (y chwarae rôl a'r sgwrs) yn gwneud yr asesiad yn fwy ymarferol i
ddysgwyr.
2. Lleihau nifer y pynciau y mae'n rhaid i ddysgwyr eu dysgu wrth baratoi ar gyfer yr asesiad.
Rhoddwyd yr awgrymiadau canlynol hefyd, ac mae rhai ohonynt yr un fath ag agweddau y credai athrawon
eraill y dylid eu cynnal:
1. Rhoi detholiad o bynciau y gallant ddewis ohonynt ar ddiwrnod yr asesiad i ddysgwyr.
2. Adolygu'r pynciau i sicrhau eu bod yn briodol i'w hoedran ac yn berthnasol i'r hyn y byddai dysgwyr
yn debygol o'i drafod mewn gwledydd eraill.
3. Naill ai lleihau nifer y sgyrsiau i un neu ddyrannu un pwnc ‘cadarn’ i ddysgwyr, fel chi eich hun, yr
ysgol, neu wyliau, ac un pwnc ‘haniaethol’ arall, fel materion cymdeithasol neu'r amgylchedd, i'w
galluogi i arddangos ystod eang o sgiliau.
4. Caniatáu am fwy o hyblygrwydd yn yr amseroedd ar gyfer pob tasg.
5. Gosod dyddiad penodol i'r holl asesiadau gael eu cynnal.
6. Darparu mwy o hyfforddiant ac adnoddau i helpu athrawon i ddeall y disgwyliadau ar gyfer pob band
o farciau.
7. Sicrhau bod adnoddau ar gael yn haws i athrawon eu cyrchu.
8. Rhoi adborth wedi'i bersonoli i bob canolfan ar ba mor dda y mae dysgwyr wedi gwneud yn yr
asesiad di-arholiad a'r hyn y gellid ei wella.
9. Cyflwyno asesiad di-arholiad ysgrifenedig sy’n cael ei farcio a'i safoni'n fewnol.
10. Adolygu'r lefel rheolaeth er mwyn i bobl ei ystyried yn asesiad di-arholiad, yn hytrach nag arholiad.
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TGAU Cerddoriaeth
Mae'r crynodeb hwn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau'r tri darn canlynol o ymgysylltu a
gynhaliwyd i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o’r asesiad diarholiad yng nghwrs TGAU Cerddoriaeth CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – pedwar athro mewn un grŵp ffocws
2. Arolwg ar-lein ar gyfer athrawon – 25 ymatebydd
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, pob un yn cynnwys
rhwng chwech a deg o ddysgwyr
Cynhaliwyd yr ymgysylltiad hwn rhwng hydref 2019 a gwanwyn 2020. Roedd pedwar
grŵp ffocws arall wedi’u trefnu, ond nid oedd modd iddynt fwrw ymlaen, naill ai
oherwydd nad oedd y rhai oedd wedi cofrestru wedi mynychu’r sesiwn, neu am nad
oedd digon o athrawon wedi cofrestru i fynychu. O ganlyniad, roedd yr ymatebion a
gasglwyd drwy’r dull hwn yn gyfyngedig.
Er bod y sylwadau a gyflwynwyd drwy’r fforymau hyn yn ystyrlon, gellir eu priodoli i
sampl fach iawn yn unig. Felly, nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn eang, ac
roedd llawer o’r pwyntiau yn y crynodeb wedi eu codi gan ychydig o athrawon yn
unig. Mae hefyd yn bwysig nodi i lai o athrawon cerdd gymryd rhan yn yr
ymgysylltiad hwn o’i gymharu â rhai o’r pynciau eraill a gynhwysir.
Er bod yr holl bwyntiau a godwyd yn ystod y cyfnod ymgysylltu yn cael eu hystyried
gan Cymwysterau Cymru, diben y ddogfen hon yw rhoi crynodeb o’r prif themâu.
Ceir esboniad manwl o’n hymagwedd at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o’r asesiad di-arholiad
Ar gyfer TGAU Cerddoriaeth, mae’n rhaid i ddysgwyr gwblhau dau asesiad diarholiad: mae un yn canolbwyntio ar berfformio, a’r llall ar gyfansoddi. Mae’r asesiad
di-arholiad gyfwerth â 70% o gyfanswm y cymhwyster, gyda phob uned yn cyfrannu
35% tuag at radd derfynol y cymhwyster.
Uned 1: Perfformio
Rhaid i ddysgwyr berfformio lleiafswm o ddau ddarn o gerddoriaeth am gyfanswm o
rhwng 4 a 6 munud o hyd. Rhaid i un darn fod yn berfformiad ensemble sy’n para am
o leiaf un munud. Gellir perfformio darn arall naill ai fel unawd neu fel rhan o
ensemble. Mae’n rhaid i un darn fod yn gysylltiedig ag un o’r pedwar maes astudio:
ffurfiau a dyfeisiau cerddorol, cerddoriaeth ar gyfer ensemble, cerddoriaeth ffilm, neu
gerddoriaeth boblogaidd. Ni chyfyngir dysgwyr i un offeryn neu lais yn unig, ond nid
oes mantais o berfformio ar fwy nag un offeryn ar ôl ei gilydd ychwaith.
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Ar gyfer yr ensemble, rhaid i ddysgwyr berfformio mewn grŵp o rhwng dau ac wyth
o berfformwyr (nid oes rhaid i aelodau eraill yr ensemble fod yn sefyll yr arholiad).
Mae’n rhaid i’w rhan nhw fod yn arwyddocaol, a heb ei ddyblu gan berfformiwr arall
o fewn yr ensemble, ac ni chaniateir arweinydd. Gall perfformiadau unawdol fod naill
ai gyda chyfeiliant neu’n ddigyfeiliant.
Gall y dysgwyr berfformio ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd yr
ymgymerir â’r chwblhau’r cymhwyster, ac nid oes raid iddynt berfformio’r holl
ddarnau ar yr un diwrnod. Rhaid gwneud recordiad sain o’r perfformiad ym
mhresenoldeb yr athro, a rhaid darparu copi o’r gerddoriaeth.
Rhaid i ddysgwyr gwblhau nodiadau rhaglen ar gyfer un o’r darnau a berfformiwyd
ganddynt. Rhaid i’r nodiadau rhaglen fod yn gysylltiedig ag un o’r pedwar maes
astudiaeth a amlinellwyd uchod, a dylai fod rhwng 500 a 1,000 o eiriau. Yn y dasg
hon, rhaid i’r dysgwyr gynnwys:
1. Enw’r cyfansoddwr.
2. Esboniad o’r cysylltiad rhwng y darn a’r maes astudio.
3. Esboniad o sut mae tair neu bedair o’r elfennau amlycaf yn cael eu defnyddio
yn y darn.
4. Gwerthusiad o ofynion perfformio technegol y darn cerddoriaeth.
Nid oes gofyn i ddysgwyr werthuso eu perfformiad eu hunain. Maent yn cael eu
hasesu ar safon y cyfathrebu ysgrifenedig a’r defnydd o derminoleg gerddorol
briodol.
Nid oes cyfyngiad amser ar baratoi ar gyfer y perfformiadau na chwblhau’r nodiadau
rhaglen. Gall athrawon gynnig arweiniad i sicrhau bod dysgwyr yn deall y gofynion,
ond cyfyngir adborth i gyngor cyffredinol yn unig.
Mae’r ddau berfformiad yn cyfrannu 30% tuag at radd derfynol y cymhwyster, gyda’r
nodiadau rhaglen yn cyfrif 5% ychwanegol. Caiff yr uned hon ei marcio a’i safoni’n
fewnol, a’i chymedroli’n allanol gan CBAC, y corff dyfarnu. Ar gyfer y cymedroli, mae
athrawon yn cyflwyno recordiadau o berfformiadau, sgôr neu daflen arweiniol o’r
gerddoriaeth, y nodiadau rhaglen a datganiad dilysu.
Uned 2: Cyfansoddi
Rhaid i ddysgwyr gyfansoddi dau ddarn o gerddoriaeth sy’n para am gyfanswm o 3–
6 munud. Bydd un cyfansoddiad yn rhydd gyda’r dysgwyr yn gosod eu briff eu
hunain, a’r ail gyfansoddiad yn ymateb i un o bedwar briff a osodir gan CBAC. Bydd y
briffiau’n cael eu rhyddhau yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Medi yn ystod y
flwyddyn academaidd y bydd y dysgwyr yn ymgymryd â’r asesiad. Bydd rhaid i’r
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dysgwyr gadw log cyfansoddi wrth weithio ar eu cyfansoddiadau, ond nid yw yn cael
ei asesu.
Yn ogystal, rhaid i’r dysgwyr gwblhau gwerthusiad o’r darn a gyfansoddwyd mewn
ymateb i’r briff gan CBAC. Dylai’r gwerthusiad ystyried pa mor dda y mae’n ymateb i’r
briff, sut y defnyddir yr elfennau cerddorol, ac effeithiolrwydd y cyfansoddiad
terfynol. Ni ddylai’r briff werthuso’r broses o gyfansoddi’r darn. Rhaid i’r briff fod
rhwng 500 a 1,000 o eiriau a dylai dysgwyr ddefnyddio terminoleg cerddoriaeth
briodol.
Nid oes cyfyngiad amser ar baratoi ar gyfer yr amser a dreulir ar y cyfansoddi a’r
arfarnu. Gall athrawon gynnig arweiniad a chefnogaeth i sicrhau bod gan y dysgwyr
ddealltwriaeth glir o’r gofynion, a chyn i’r dysgwyr ddechrau ar eu gwaith, gellir eu
cynghori ar addasrwydd eu dull o ymgymryd â’r briff dewisedig. Unwaith y bo’r
gwaith cyfansoddi yn cychwyn, bydd rhaid i’r adborth gael ei gyfyngu i gyngor
cyffredinol yn unig. Rhaid i athrawon weld y cyfansoddiad ar y gweill dair gwaith er
mwyn dilysu gwaith y dysgwr fel ei waith ei hun. Rhaid gwneud recordiad sain o’r
cyfansoddiadau terfynol. Nid oes rhaid cael perfformiad byw os oes fersiwn ddigidol
ar gael.
Mae’r ddau gyfansoddiad yn cyfrannu 30% tuag at radd derfynol y cymhwyster,
gyda’r gwerthusiad yn cyfrannu 5% ychwanegol. Caiff yr uned ei marcio a’i safoni’n
fewnol gan athrawon a’i chymedroli’n allanol gan CBAC. Ar gyfer cymedroli, rhaid i
athrawon gyflwyno:
1. Recordiad o’r ddau gyfansoddiad.
2. Sgôr neu ddisgrifiad manwl o’r gerddoriaeth, ynghyd â thaflen arweiniol yn
amlinellu’r alaw, cordiau, strwythur a dyfeisiau cyfansoddi.
3. Gwerthusiad ysgrifenedig.
4. Log cyfansoddi.
5. Datganiad dilysu.
Ar y diwrnod y cyhoeddir canlyniadau TGAU, mae pob canolfan yn derbyn adroddiad
cymedrolwr sy’n rhoi adborth ar eu prosesau asesu di-arholiad yn y ddwy uned.
Cyhoeddir adroddiad prif gymedrolwr hefyd bob blwyddyn, sy’n amlinellu
nodweddion allweddol unedau’r asesiad di-arholiad mewn cerddoriaeth ar gyfer y
flwyddyn honno.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i’w addysgu am y tro cyntaf ym Medi 2016 a’i
dyfarnu am y tro cyntaf yn haf 2018 – gellir darllen manylion llawn am yr asesiad diArholiad yn y fanyleb.
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Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Crynodeb o’r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd am ddiben asesu di-arholiad mewn Cerddoriaeth TGAU, dywedodd athrawon fod yr unedau hyn
yn:
1. Galluogi asesu perfformio a chyfansoddi, sy’n rhan allweddol o fod yn gerddor, ac na ellir eu hasesu fel
ciplun mewn arholiad.
2. Rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu fel cerddorion ac ennill sgiliau a hyder dros gyfnod o amser.
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai’r dysgwyr mai pwrpas asesiad di-arholiad yn y pwnc hwn oedd:
1. Eu galluogi i arddangos sgiliau na ellir eu cynnwys mewn arholiad ysgrifenedig.
2. Dangos sut maent wedi datblygu sgiliau ymarferol dros gyfnod o amser.
3. Arddangos eu gallu cerddorol heb gael eu llesteirio gan y pwysau y maent yn eu teimlo mewn
arholiadau ysgrifenedig.
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt ystyried faint mae unedau’r asesiad di-arholiad yn cyfrannu at y cymhwyster cyffredinol,
roedd gan yr athrawon farn gymysg ynghylch a yw’r pwysoliadau presennol yn briodol.
1. Roedd y rhan fwyaf yn teimlo bod y swm y mae unedau’r asesiad di-arholiad yn ei gyfrannu at y radd
derfynol yn briodol. Dywedodd rhai fod y pwysoliad yn golygu bod y cymhwyster yn briodol yn ffafrio
elfennau ymarferol a pherfformiad, gan awgrymu fod asesiad di-arholiad yn ddull mwy priodol o asesu
nag arholiad ysgrifenedig ar gyfer y pwnc hwn.
2. Mynegodd rhai eu bod yn ffafrio pwysoliad uwch ar gyfer unedau’r asesiad di-arholiad yn y cymhwyster.
Awgrymwyd y gallai rhai o’r marciau a ddyrennir i’r arholiad ar hyn o bryd naill ai gael eu defnyddio i
asesu prosesau ymarfer neu berfformio, neu i gael uned ar y diwydiant cerddorol, neu gynhyrchu a
marchnata cerddoriaeth, y gellid ei hasesu drwy asesiad di-arholiad.
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Priodoldeb yr
asesiadau

Hygyrchedd

Canfyddiadau athrawon
Cododd rhai athrawon bwyntiau a oedd yn ymwneud â'u canfyddiad o ba mor briodol yw'r asesiadau.
1. Dywedodd rhai nad oedd y fanyleb yn cynnig digon o amrywiaeth, oedd yn ei gwneud yn anodd i rai
dysgwyr gael mynediad ac ymgysylltu â’r cymhwyster. Dywedwyd fod y cynnwys yn canolbwyntio’n
ormodol ar gerddoriaeth draddodiadol o Gymru a’r Gorllewin, sy’n anfanteisiol i ddysgwyr o
ddiwylliannau eraill, neu rai sydd â sgiliau a diddordebau amgen, megis cerddoriaeth roc.
2. Teimlai rhai nad yw’r asesiadau di-arholiad yn adlewyrchu ‘bywyd go iawn’. Awgrymwyd y byddai’r
cymhwyster yn paratoi dysgwyr yn well ar gyfer astudiaethau pellach a gyrfa yn y diwydiant cerddorol
pe byddai’r cynnwys y cyfle i archwilio pynciau megis trefnu a hyrwyddo digwyddiadau cerddorol.
3. Dywedodd ambell un fod gormod o ffocws ar asesu di-arholiad ym Mlwyddyn 11. Roeddent yn ffafrio
rhyddhau’r briffiau cyfansoddi yn gynharach ac i ddysgwyr allu cwblhau mwy o asesiadau di-arholiad ym
Mlwyddyn 10.
Canfyddiadau athrawon
1. Cododd ychydig o athrawon bryderon am lefel yr anhawster a brofir gan ddysgwyr nad ydynt yn cael
hyfforddiant preifat. Dywedasant fod faint o gymorth y gallent ei roi i ddysgwyr o fewn gwersi yn
gyfyngedig oherwydd cyfyngiadau amser ac, o ganlyniad, gall dysgwyr nad ydynt yn cael cymorth
ychwanegol gan diwtor preifat gael y cymhwyster yn heriol a bod o dan anfantais.
2. Teimlai rhai athrawon fod y gwaith cyfansoddi a'r tasgau ysgrifenedig yn anodd i rai dysgwyr eu deall
a'u cwblhau, yn enwedig rhai is eu gallu. Roeddent yn dweud bod gan ddysgwyr lai o brofiad o
gyfansoddi yn aml a bod angen mwy o gymorth arnynt gyda'r elfen hon, ond nad oes ganddynt yr
amser i’w roi iddynt.
Canfyddiadau dysgwyr
Dywedodd llawer o ddysgwyr yn y grwpiau ffocws eu bod yn ymarfer ar gyfer yr asesiad di-arholiad gyda
thiwtoriaid cerddoriaeth preifat neu gartref. Er bod rhai yn teimlo ei fod yn tynnu’r pwysau oddi ar gwblhau
popeth o fewn amser gwersi, a’u bod yn gallu cael cyngor gan eu tiwtoriaid, roedd rhywfaint o bryder hefyd y
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Lefel
rheolaeth33

Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

gallai dysgwyr nad oedd ganddynt diwtor preifat, neu nad oeddent yn gallu ymarfer gartref, fod o dan
anfantais.
Canfyddiadau athrawon
Teimlai'r rhan fwyaf o athrawon fod lefel y rheolaeth yn briodol ar gyfer holl gamau’r asesiadau. Fodd bynnag,
dywedodd rhai yr hoffent gael mwy o gyfleoedd i roi adborth i ddysgwyr. Roeddent yn teimlo, oherwydd bod
cerddorion proffesiynol yn mireinio ac yn datblygu eu gwaith yn seiliedig ar adborth gan eraill, y dylai'r cyfle
hwn hefyd fod yn nodwedd o'r TGAU.
Canfyddiadau athrawon
Paratoi dysgwyr ar gyfer yr asesiad di-arholiad a hwyluso’r asesiadau
Er bod y rhan fwyaf o’r athrawon yn dweud bod y broses o baratoi dysgwyr ar gyfer yr asesiadau di-arholiad,
a’u cefnogi wrth iddynt gwblhau eu tasgau, yn hylaw, nododd rhai yr heriau y maent wedi’u hwynebu. Roedd y
rhain yn cynnwys:
1. Roedd recordio a lanlwytho asesiadau ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, pan fo galw ar amser
dysgwyr gan bynciau eraill hefyd, yn frysiog. O ganlyniad, awgrymwyd y dylai athrawon allu lanlwytho
recordiadau trwy gydol y flwyddyn academaidd..
2. Hefyd, mae ychwanegu'r nodiadau rhaglenni a gwerthusiad ysgrifenedig yn y fanyleb hon wedi cynyddu
llwyth gwaith athrawon a rhoi gofynion ychwanegol ar yr amser oedd ganddynt i baratoi dysgwyr ar
gyfer yr asesiad di-arholiad a marcio’r tasgau.
Marcio a safoni mewnol
1. Er bod nifer o athrawon yn teimlo bod y broses o farcio a safoni mewnol yn hylaw, roedd rhai yn dweud
ei bod yn lawer o waith i’w reoli, yn enwedig os oedd carfan fawr ganddynt. Dywedasant fod llawer o’r
broses yn cael ei gwblhau yn eu hamser eu hunain, gan effeithio’n uniongyrchol ar y cydbwysedd rhwng
eu bywyd a gwaith yn yr wythnosau yn arwain tuag at y dyddiad cyflwyno terfynol.
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Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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2. Trafodwyd hefyd ei bod yn cymryd llawer o amser i athrawon lanlwytho'r holl ddogfennau gofynnol ar
gyfer cymedroli, a oedd yn broblem arbennig mewn rhai canolfannau oherwydd diffyg cyfrifiaduron o
ansawdd uchel.
Profiad y
dysgwyr

Canfyddiadau athrawon
1. Yn gyffredinol, teimlai'r athrawon fod tasgau'r asesiad di-arholiad yn galluogi dysgwyr i ddangos y
sgiliau gofynnol. Dywedodd rhai eu bod yn hoffi'r ffaith bod tasgau'r asesiad di-arholiad yn asesu ystod
eang o sgiliau ymarferol ac yn galluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau dros amser.
2. Teimlai rhai athrawon y gall rhai agweddau ar unedau’r asesiad di-arholiad, megis y nodyn rhaglen a
dadansoddi cyfansoddiadau, adlewyrchu sgiliau trefnu dysgwr neu ei ddyfalbarhad yn fwy na'i allu
cerddorol. Roeddent yn teimlo bod y sgiliau hyn yn cael eu hasesu drwy gymwysterau eraill ac nad oes
angen iddynt fod yn rhan o unedau’r asesiad di-arholiad mewn cerddoriaeth.
Canfyddiadau dysgwyr
1. Dywedodd rhai dysgwyr fod tasgau'r asesiad di-arholiad wedi eu helpu i fagu hyder wrth berfformio, nid
yn unig mewn cerddoriaeth, ond hefyd mewn pynciau eraill, megis Drama. Fodd bynnag, dywedodd
dysgwyr eraill eu bod yn gweld y tasgau perfformio yn heriol am eu bod yn nerfus wrth berfformio o
flaen pobl eraill.
2. Dywedodd y dysgwyr eu bod yn hoffi'r rhyddid i ddewis pa fath o gerddoriaeth yr hoffent ei
pherfformio a'i chyfansoddi gan y gallent ddewis rhywbeth oedd yn gweddu eu personoliaeth a’u
sgiliau.
3. Roedd dysgwyr i’w gweld yn hoffi tasgau'r asesiad di-arholiad gan eu bod yn eu galluogi i ddatblygu
sgiliau dros gyfnod o amser. Roeddent yn teimlo bod hyn yn fwy hylaw na dysgu rhywbeth ar gyfer
arholiad.
4. Nododd rhai dysgwyr wrth edrych yn ôl fod cyfansoddi wedi eu helpu i gael gwell dealltwriaeth o
gerddoriaeth oherwydd bod yn rhaid iddynt ddeall strwythur darnau cerddorol i gwblhau'r dasg.
Roeddent yn teimlo bod hyn yn ei dro yn eu helpu i ddeall eu darnau perfformio.
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Meini prawf
asesu

Canfyddiadau athrawon
Roedd barn athrawon ar ddefnyddioldeb ac eglurder y meini prawf asesu yn wahanol.
1. Teimlai nifer eu bod yn glir ac yn hawdd eu defnyddio.
2. Dywedodd rhai eu bod yn amwys ac yn agored i ddehongliad, yn enwedig ar gyfer yr uned gyfansoddi.
O ganlyniad, mynegodd ambell un bryderon am gysondeb athrawon wrth asesu’r elfennau asesu diarholiad ar draws canolfannau.

Parodrwydd
athrawon

Canfyddiadau athrawon
Hyder athrawon
1. Nododd y rhan fwyaf o athrawon eu bod yn teimlo’n barod i ryw raddau o leiaf ar gyfer cyflwyno ac
asesu unedau’r asesiad di-arholiad. Roedd hyn yn bennaf oherwydd eu profiad addysgu blaenorol neu’r
digwyddiadau hyfforddi a ddarparwyd gan y corff dyfarnu.
2. Roedd rhai yn teimlo’n llai hyderus am farcio’r asesiadau di-arholiad oherwydd bod y meini prawf asesu
yn agored i’w dehongli. O ganlyniad, gwnaethpwyd cais am ddeunyddiau enghreifftiol ychwanegol ar
draws ystod o alluoedd i’w helpu i ddeall y disgwyliadau ar wahanol lefelau, yn enwedig ar gyfer yr uned
gyfansoddi.

Adnoddau

Hyfforddiant
1. Dywedodd rhai athrawon fod y digwyddiadau hyfforddi a gynigir gan y corff dyfarnu yn 'rhagorol' a'u
bod wedi eu paratoi'n dda i gyflwyno'r asesiadau di-arholiad. Dywedodd rhai hefyd fod y digwyddiadau
hyn yn gyfle da i rannu arfer gorau gydag athrawon eraill.
2. Nododd rhai athrawon yr hoffent gael hyfforddiant mwy rheolaidd ar yr asesiadau di-arholiad, yn
enwedig ar yr agwedd gyfansoddi.
3. Mynegodd rhai athrawon bryderon am gost yr hyfforddiant a gynigir gan y corff dyfarnu, gan nodi y
gallai rwystro rhai athrawon rhag mynychu.
Canfyddiadau athrawon
Wrth ystyried adnoddau, cododd athrawon y pwyntiau canlynol:
1. Soniodd rhai am ddiffyg offer o ansawdd da, a briodolwyd yn aml i ddiffyg cyllid.
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Agweddau i’w
cadw

Meysydd i’w
datblygu

2. Roedd rhai yn gweld bod llwyddiant dysgwyr yn dibynnu ar fynediad i feddalwedd briodol, ac offer TG a
recordio. O ganlyniad, roedd pryderon y gallai rhai dysgwyr fod o dan anfantais annheg os nad yw eu
canolfan yn gallu darparu'r un adnoddau â chanolfan arall.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar unedau’r asesiad di-arholiad y maent yn credu eu bod yn gweithio'n
dda ac y dylid eu cadw mewn unrhyw ddatblygiad o'r cymhwyster. Roedd eu hawgrymiadau'n cynnwys:
1. Yr hyblygrwydd i ddewis recordio’r perfformiad o flaen cynulleidfa neu gyda’r athro yn unig.
2. Yr hyblygrwydd i ddysgwyr lunio’r tasgau yn unol â’u diddordebau a’u sgiliau, bod yn greadigol, a
chyflwyno cyfansoddiadau mewn amrywiaeth o fformatau a nodiant.
3. Y cyfle i ddysgwyr weithio'n annibynnol.
4. Pwysoliad cyfartal y tasgau perfformio a chyfansoddi. (Fodd bynnag, mewn ymateb i'r awgrym hwn
roedd eraill yn teimlo y byddai rhywfaint o hyblygrwydd i ddysgwyr arbenigo yn y naill neu’r llall yn
fuddiol ac yn eu paratoi'n well ar gyfer Safon Uwch).
Manteisiodd rhai o'r athrawon ar y cyfle i fynegi'r hyn yr oeddent yn ei deimlo oedd manteision unedau’r
asesiad di-arholiad. Nodwyd bod:
1. Mae dysgwyr yn datblygu ac yn dangos sgiliau sy'n werthfawr mewn gyrfa gerddorol.
2. Mae dysgwyr yn gallu llwyddo yn y cymhwyster hyd yn oed os nad oes ganddynt sgiliau academaidd
cryf, nad ydynt fel arfer yn perfformio’n dda mewn arholiadau, neu nad ydynt yn cael gwersi cerdd
preifat.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd hefyd i athrawon nodi agweddau ar unedau’r asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu
datblygu mewn unrhyw fersiwn o'r cymhwyster yn y dyfodol. Awgrymwyd y canlynol, sy’n debyg i agweddau y
teimlai athrawon eraill y dylid eu cadw:
1. Cynyddu pwysoliad unedau’r asesiad di-arholiad (ar draul y pwysoliad ar yr arholiad ysgrifenedig).
2. Gwneud y fanyleb yn fwy cyfredol, perthnasol ac amrywiol fel ei bod yn ennyn diddordeb dysgwyr o bob
cefndir ac o bob gallu.
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3. Rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu mwy o sgiliau go iawn a fyddai'n helpu mewn gyrfa yn y diwydiant
cerddoriaeth (er enghraifft, trefnu a hyrwyddo digwyddiadau neu ryddhau cerddoriaeth).
4. Lleihau'r baich gweinyddol a'r pwysau ar athrawon. Awgrymwyd y gellid cyflawni hyn drwy ddileu'r
gofyniad am daflen sgôr neu sgrinluniau wedi'u hanodi ar gyfer y cyfansoddiad (os bydd yn cael ei
gwblhau gan ddefnyddio meddalwedd cyfansoddi), lleihau nifer y tasgau y mae dysgwyr yn eu cwblhau,
neu symleiddio'r broses ar gyfer lanlwytho'r gwaith i'w gymedroli.
5. Tynnu'r tasgau ysgrifenedig fel y gall dysgwyr ganolbwyntio ar sgiliau cerddoriaeth ymarferol.
6. Adolygu'r dasg gyfansoddi gan ei bod yn heriol iawn i rai dysgwyr gwblhau dau gyfansoddiad llawn.
7. Gwella canllawiau ar farcio neu ystyried marcio allanol er mwyn gwella cysondeb.
8. Galluogi athrawon i roi adborth mwy adeiladol i ddysgwyr.
9. Dileu'r gofyniad am berfformiad ensemble.
10. Adolygu'r terfyn amser o bedair munud ar gyfer y darnau perfformiad.
Canfyddiadau dysgwyr
Roedd dysgwyr yn hapus ar y cyfan gyda'r asesiadau di-arholiad. Fodd bynnag, teimlai rhai dysgwyr y gall y
tasgau cyfansoddi fod yn heriol. Roedd hyn yn rhannol oherwydd bod angen iddynt gwblhau'r dasg yn yr ysgol
am nad oedd ganddynt fynediad i'r feddalwedd gyfansoddiadol ofynnol ar eu cyfrifiaduron gartref. O
ganlyniad, awgrymodd rhai:
1. Y dylid rhoi mynediad i ddysgwyr i'r feddalwedd briodol gartref fel y gallent weithio arno yn haws yn eu
hamser eu hunain.
2. Dylid lleihau nifer y cyfansoddiadau y mae'n rhaid iddynt eu cwblhau i un.
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TGAU Addysg Gorfforol (AG)
Mae'r crynodeb hwn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau'r tri darn canlynol o ymgysylltu a
gynhaliwyd i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o’r asesiad diarholiad yng nghwrs TGAU Addysg Gorfforol CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – saith o athrawon ar draws tri grŵp
ffocws
2. Arolwg ar-lein i athrawon – 29 o ymatebwyr
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, a phob un yn cynnwys
rhwng chwech a deg o ddysgwyr
Cynhaliwyd yr ymgysylltu hwn yng ngwanwyn a haf 2019. Roedd tri grŵp ffocws arall
wedi'u trefnu ond nid oeddent yn gallu bwrw ymlaen, naill ai am nad oedd y rhai a
gofrestrodd wedi mynychu'r sesiwn, neu am nad oedd digon o athrawon wedi
cofrestru i fynychu.
Er bod y safbwyntiau a fynegwyd drwy'r fforymau hyn yn ystyrlon, dim ond i sampl
fach y gellir eu priodoli ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn yr holl
athrawon a dysgwyr TGAU Addysg Gorfforol yng Nghymru.
Er bod Cymwysterau Cymru yn ystyried yr holl bwyntiau a godwyd drwy gydol ein
hymgysylltu, diben y ddogfen hon yw rhoi crynodeb o'r prif themâu. Ceir esboniad
manwl o'n hymagwedd at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o'r asesiad di-arholiad
Mewn TGAU Addysg Gorfforol, mae asesu di-arholiad yn werth 50% o gyfanswm y
cymhwyster. Rhaid i ddysgwyr gwblhau tri gweithgaredd ymarferol gwahanol, gan
ymgorffori o leiaf un opsiwn tîm ac un opsiwn unigol. Bydd y dysgwyr yn dewis eu
gweithgareddau o restr a ragnodir gan y corff dyfarnu, CBAC, yn y fanyleb. Rhaid i
ddysgwyr ddangos ystod o sgiliau perfformio ymarferol, gan gynnwys sgiliau a
thechnegau sy'n briodol i'r gweithgaredd, gwneud penderfyniadau, datrys
problemau, a gwaith tîm.
Rhaid i ddysgwyr hefyd gynllunio Rhaglen Ffitrwydd Personol a fydd yn eu helpu i
wella eu ffitrwydd a'u perfformiad yn un o'r gweithgareddau ymarferol a ddewiswyd
ganddynt. Dylai'r rhaglen hon bara o leiaf wyth wythnos. Dylai'r rhaglen ddefnyddio
damcaniaethau priodol a galluogi dysgwyr i ddangos sgiliau mewn casglu,
dadansoddi a chyflwyno data. Mae'n ofynnol i ddysgwyr gyflwyno tystiolaeth
ysgrifenedig o'r rhaglen. Pan fydd dysgwyr yn cwblhau eu rhaglen, gall athrawon
wneud sylwadau cyffredinol am waith y dysgwr ond ni chânt nodi sut y gellir gwneud
gwelliannau. Gall dysgwyr gael gafael ar nodiadau y maent wedi'u gwneud yn ystod y

152

rhaglen, ond ni ddylent gael gafael ar adnoddau drwy ddulliau eraill, megis y
rhyngrwyd.
Mae'r Rhaglen Ffitrwydd Personol yn cyfrif am 8% o'r marciau yn y gydran hon. Mae'r
42% o farciau sy'n weddill yn cael eu dyrannu’n gyfartal i bob un o'r tri gweithgaredd
ymarferol.
Asesir perfformiad ym mhob un o'r gweithgareddau ymarferol yn fewnol gan yr athro
gan ddefnyddio gridiau asesu a ddarperir gan CBAC. Os nad yw dysgwr yn gallu
ymgymryd â'i weithgaredd yn y ganolfan, rhaid iddo roi recordiad fideo i'w
athro/athrawes.
Mae cymedrolwr sy'n ymweld yn ymgymryd â chymedroli allanol. Mae’n arsylwi ar
berfformiad dysgwyr yn yr holl weithgareddau y gellir eu cwblhau ar safle'r ysgol
neu'r coleg, ac yn adolygu recordiadau fideo o'r rhai na allant ddigwydd ar y safle.
Rhaid i bob canolfan gwblhau recordiad clyweledol o'r holl berfformiadau a welir ar y
diwrnod cymedroli a'i gyflwyno i CBAC o fewn wythnos i'r ymweliad cymedroli. Diben
hyn yw caniatáu ar gyfer cwblhau ymholiadau perthnasol am ganlyniadau ac
apeliadau.
Mae'r Rhaglen Ffitrwydd Personol hefyd yn cael ei marcio'n fewnol gan yr athro, a
darperir sampl gynrychioliadol i'r cymedrolwr sy'n ymweld i'w chymedroli.
Ar ddiwrnod cyhoeddi’r canlyniadau TGAU, mae pob canolfan yn cael adroddiad
cymedrolwr sy'n rhoi adborth ar ei phrosesau asesu di-arholiad. Cyhoeddir adroddiad
prif gymedrolwr bob blwyddyn hefyd, sy'n amlinellu nodweddion allweddol ar
dasgau'r asesiad di-arholiad mewn Addysg Gorfforol y flwyddyn honno.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i'w addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2016 ac
fe'i dyfarnwyd gyntaf yn haf 2018 – gellir darllen manylion llawn yr asesiad di-arholiad
yn y fanyleb.
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Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Crynodeb o'r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt ystyried diben asesu di-arholiad, dywedodd athrawon y canlynol:
1. Mae asesu di-arholiad yn nodwedd sylfaenol ar TGAU Addysg Gorfforol gan ei bod yn bwnc ymarferol
felly mae'n rhaid i ddysgwyr allu datblygu a dangos sgiliau ymarferol mewn ystod o weithgareddau
corfforol.
2. Mae asesu di-arholiad yn helpu dysgwyr i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o elfennau damcaniaethol y cwrs
drwy gymhwyso'r wybodaeth hon i sefyllfa ymarferol.
Canfyddiadau dysgwyr
Awgrymodd y dysgwyr fod asesu di-arholiad yn bodloni ystod o ddibenion, gan gynnwys:
1. Asesu gallu chwaraeon ymarferol.
2. Rhoi cyfle i ddysgwyr ddangos sut maen nhw'n perfformio dros amser, yn hytrach nag mewn un arholiad.
3. Bod yn deg ag unigolion nad ydynt yn perfformio'n dda mewn arholiadau.
4. Dangos dealltwriaeth o gysyniadau damcaniaethol drwy gymhwyso gwybodaeth mewn sefyllfa ymarferol.
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt ystyried priodoldeb pwysoliad uned yr asesiad di-arholiad, un thema allweddol a gododd
ar draws ein hymgysylltu oedd bod athrawon yn teimlo bod maint y gwaith y mae'n rhaid i ddysgwyr ei
gwblhau ar gyfer y Rhaglen Ffitrwydd Personol yn anghymesur o'i gymharu â chyfraniad y dasg at y radd
derfynol. Yn ogystal:
1. Roedd rhai'n teimlo bod y pwysoliad ar gyfer yr asesiad di-arholiad yn rhesymol, ond ni roesant fawr o
oleuni ar eu rhesymeg.
2. Rhybuddiodd rhai yn erbyn lleihau pwysoliad yr asesiad di-arholiad yn y dyfodol gan eu bod yn teimlo y
byddai hyn yn dibrisio'r pwnc ac yn atal dysgwyr rhag dewis astudio TGAU Addysg Gorfforol.
3. Awgrymodd rhai y dylai'r asesiad di-arholiad fod yn werth mwy i adlewyrchu natur ymarferol y pwnc yn
well.
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Priodoldeb y
gweithgareddau
ymarferol

Canfyddiadau athrawon
Roedd athrawon yn gadarnhaol ar y cyfan am elfen ymarferol yr asesiad di-arholiad. Wrth drafod y
gweithgareddau ymarferol, daeth y themâu allweddol canlynol i'r amlwg:
Nifer y gweithgareddau
1. Er bod rhai'n dweud y gall fod yn anodd i ddysgwyr nodi tri gweithgaredd i'w cwblhau, teimlai rhai eraill
fod gofyn am dri gweithgaredd yn ofyniad cadarnhaol gan ei fod yn annog dysgwyr i roi cynnig ar
rywbeth newydd a chael profiadau gwahanol.
Ystod o weithgareddau
1. Teimlwyd yn gyffredinol fod y rhestr ragnodedig o weithgareddau yn briodol a’u bod yn cynnig ystod
dda o opsiynau i ddysgwyr ddewis ohonynt.
2. Mynegwyd pryderon bod rhai o'r gweithgareddau yn gofyn am ddangos lefel is o sgiliau a thechneg nag
eraill.
Hyfforddi ac arwain
1. Roedd siom nad yw'r asesiad di-arholiad bellach yn cynnwys elfen hyfforddi ac arwain. Er bod athrawon
yn cydnabod ei bod wedi creu gwaith iddynt ac y bu’n anodd ei monitro, roeddent yn teimlo bod yr elfen
hon wedi cefnogi dysgwyr yn flaenorol i ddatblygu sgiliau gwerthfawr a helpodd i'w paratoi ar gyfer
cyflogaeth yn y dyfodol.
Recordiad fideo
1. Oherwydd yr ystod o weithgareddau a gynhaliwyd, dywedodd athrawon eu bod yn aml yn dibynnu ar
rieni neu hyfforddwyr allanol i recordio'r dysgwr yn cwblhau'r gweithgaredd y tu allan i'r ysgol. Teimlwyd
bod ffactorau fel ansawdd fideo gwael a diffyg dealltwriaeth am yr hyn y mae'n ofynnol ei gynnwys ar y
fideo wedi effeithio ar ganlyniadau.
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Priodoldeb y
Rhaglen
Ffitrwydd
Personol

Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

Canfyddiadau dysgwyr
Yn gyffredinol, roedd y dysgwyr yn gwerthfawrogi cael y rhyddid i ddewis gweithgareddau a oedd o
ddiddordeb iddynt neu yr oeddent yn cymryd rhan ynddynt y tu allan i'r ysgol. Teimlai rhai dysgwyr y gallai'r
rhai na allant gwblhau eu gweithgaredd dewisol yn yr ysgol fod â mantais annheg oherwydd eu bod yn
cyflwyno tystiolaeth fideo o'u perfformiad ar gyfer asesu. Roeddent yn crybwyll y gallai'r dysgwyr hyn gael sawl
ymgais at yr asesiad a dewis cyflwyno eu gorau, tra bod gweithgareddau sy'n digwydd yn yr ysgol yn cael eu
barnu yn ôl un perfformiad ar y diwrnod cymedroli.
Canfyddiadau athrawon
Dywedodd rhai athrawon fod y Rhaglen Ffitrwydd Personol yn galluogi dysgwyr i gymhwyso eu gwybodaeth
ddamcaniaethol mewn sefyllfa ymarferol, ac roeddent yn teimlo ei bod yn helpu rhai dysgwyr i ddeall y
cysyniadau hyn wrth baratoi ar gyfer yr arholiadau ysgrifenedig. Fodd bynnag, mynegodd nifer o athrawon rai
pryderon am yr agwedd hon ar yr asesiad di-arholiad. Roedd y pryderon hyn yn cynnwys:
1. Bod y dasg fel petai’n ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddangos eu sgiliau llythrennedd, yn fwy na'u
sgiliau addysg gorfforol.
2. Bod dysgwyr llai abl yn ei chael hi'n anodd cael at y dasg oherwydd y gofynion ysgrifenedig.
Canfyddiadau dysgwyr
Mynegodd rhai dysgwyr anfodlonrwydd â'r amser yr oedd yn rhaid iddynt ei dreulio ar y Rhaglen Ffitrwydd
Personol, gan ddweud nad oeddent yn ei chael yn weithgaredd gwerth chweil.
Canfyddiadau athrawon
Roedd barn athrawon ar hydrinedd yr uned asesu di-arholiad ar gyfer athrawon a chanolfannau yn amrywio,
ond nid oedd y rhai a deimlai ei bod yn hylaw yn tueddu i ymhelaethu. Dywedodd y rhai a fynegodd bryderon
am yr hydrinedd:
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Sgiliau a
mwynhad
dysgwyr

1. Nid oes gan rai dysgwyr y sgiliau llythrennedd neu lythrennedd digidol gofynnol i gwblhau'r Rhaglen
Ffitrwydd Personol, felly mae'n rhaid i athrawon dreulio cryn dipyn o amser yn cefnogi dysgwyr i
ddatblygu'r sgiliau hyn.34
2. Mae'r amser sydd ar gael i athrawon gefnogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau ymarferol yn brin oherwydd
gofynion yr unedau arholiadau.
3. Mae recordio fideo ar gyfer pob asesiad ymarferol yn rhy feichus ac mae wedi cynyddu llwyth gwaith
athrawon. Awgrymwyd mai dim ond ar gyfer gweithgareddau oddi ar y safle y dylai fod angen
recordiadau fideo.
4. Gall marcio a safoni mewnol fod yn waith llafurus, yn enwedig os oes carfan fawr.
5. Mae fformat a strwythur y ffurflenni ar gyfer cofnodi a chyflwyno marciau dysgwyr yn gwneud y broses
hon yn llafurus, yn enwedig os caiff marciau eu newid o ganlyniad i safoni mewnol.
Canfyddiadau athrawon
Sgiliau dysgwyr
1. Nododd rhai athrawon ystod o sgiliau trosglwyddadwy yr oeddent yn teimlo bod dysgwyr yn eu
datblygu, gan gynnwys creadigrwydd, arweinyddiaeth a chyfathrebu. Roedd teimlad bod y sgiliau hyn yn
helpu i baratoi dysgwyr ar gyfer astudio pellach neu gyflogaeth.
2. Roedd rhai athrawon yn pryderu y gellid atal dysgwyr â sgiliau mewn gweithgareddau nad ydynt ar y
rhestr ragnodedig rhag dangos eu potensial llawn mewn addysg gorfforol.
Mwynhad dysgwyr
1. Roedd rhai athrawon o'r farn bod y rhan fwyaf o'u dysgwyr fel petaent yn ffafrio'r asesiad di-arholiad
dros y cydrannau arholiad. Awgrymwyd y gallai hyn fod oherwydd bod yr asesiad di-arholiad yn caniatáu
i ddysgwyr ganolbwyntio ar weithgareddau sydd o ddiddordeb iddynt.
2. Fodd bynnag, teimlai athrawon hefyd fod rhai dysgwyr yn ymddieithrio rhag y Rhaglen Ffitrwydd
Personol am nad ydynt yn ei mwynhau.

Er nad yw'n un o ofynion y fanyleb i ddysgwyr gwblhau eu Rhaglen Ffitrwydd Personol gan ddefnyddio cyfrifiadur, mae’n debyg mai hwn oedd y dull a
ffafriwyd ar gyfer canolfannau a gymerodd ran yn ein hymgysylltu.
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Adborth i
ddysgwyr

Meini prawf
asesu

Cymedroli

Canfyddiadau dysgwyr
Dywedodd y dysgwyr yn aml eu bod yn mwynhau'r asesiad di-arholiad, yn enwedig yr agwedd ymarferol, a
dywedodd rhai mai hynny oedd eu cymhelliant dros ddewis y pwnc. Teimlai rhai fod yr asesiad di-arholiad wedi
eu helpu i wella eu gallu a'u hyder mewn chwaraeon.
Canfyddiadau athrawon
Roedd athrawon yn gyffredinol yn teimlo bod cyfleoedd priodol i roi adborth i ddysgwyr. Trafodwyd
amrywiaeth o ffyrdd y rhoddir adborth, gan gynnwys adborth parhaus mewn gwersi ymarferol a thrwy
ddiwrnodau cymedroli ymarfer. Dywedasant hefyd fod rhai canolfannau'n annog asesiad gan gyfoedion a
hunanasesu.
Canfyddiadau dysgwyr
Trafododd y dysgwyr gael adborth gan athrawon ar lefel dosbarth ac unigol. Dywedodd rhai fod yr adborth hwn
yn rhoi hyder iddynt, ond dywedodd eraill fod yr adborth yn eu digalonni.
Canfyddiadau athrawon
Roedd gan athrawon farn gymysg am eglurder y meini prawf asesu.
1. Roedd rhai'n teimlo eu bod yn amwys ac yn agored i'w dehongli. Dywedodd yr athrawon hyn eu bod yn
ei chael yn anodd deall yr hyn sy'n ofynnol er mwyn i ddysgwr gyflawni marc penodol a bod y
disgwyliadau'n wahanol ym mhob band o farciau.
2. Er bod diffyg rhagnodi yn y meini prawf yn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd ac yn atal athrawon rhag
'addysgu i'r maes llafur', teimlai rhai ei fod yn caniatáu gormod o anghysondeb wrth farcio ar draws
canolfannau.
3. Roedd rhai'n teimlo eu bod yn glir ac yn briodol, a bod athrawon dros amser yn datblygu ymdeimlad da
o sut olwg sydd ar berfformiad ar bob lefel.
Canfyddiadau athrawon
Mynegwyd rhai pryderon am y broses gymedroli yn ystod ein hymgysylltu ag athrawon, gan gynnwys:
1. Ansicrwydd ynghylch gallu cymedrolwr i benderfynu'n gywir pa mor gyson y mae dysgwr yn perfformio
ym mhob gweithgaredd (fel y cyfeirir ato yn y meini prawf asesu) am mai dim ond ciplun a welir ar y
diwrnod cymedroli.
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2. Yr amser sylweddol y mae'n ei gymryd i baratoi ar gyfer y diwrnod cymedroli a'i hwyluso.
3. Anghysondeb canfyddedig yn yr hyn y mae gwahanol gymedrolwyr yn disgwyl ei weld gan ddysgwr i
gyfiawnhau dyfarnu marc penodol.
Teimlai rhai athrawon fod yr adborth a roddir yn adroddiad y cymedrolwr yn llai penodol a bod ganddo lai o
werth na'r adborth llafar yr arferid ei roi gan gymedrolwyr ar y diwrnod cymedroli mewn manylebau blaenorol.
Awgrymwyd y byddai trafod perfformiadau dysgwyr gyda chymedrolwyr yn helpu i:
1. Gefnogi datblygiad proffesiynol athrawon drwy wella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r broses asesu ar
gyfer y blynyddoedd i ddod.
2. Sicrhau canlyniadau tecach i ddysgwyr oherwydd gallai athrawon roi cipolwg ar ba mor gyson y mae
dysgwr yn perfformio ar y lefel a ddangosir yn ystod y diwrnod cymedroli.
Er nad yw'n un o ofynion y fanyleb, dywedodd rhai athrawon eu bod yn ymgymryd â thraws-safoni gydag
ysgolion eraill.35 Mewn trafodaethau am draws-safoni, roedd ymdeimlad cyffredinol bod athrawon yn teimlo y
gallai'r broses hon fod o fudd wrth feithrin hyder athrawon yn asesu dysgwyr a gwella cysondeb wrth farcio ar
draws canolfannau. Fodd bynnag, awgrymwyd y gallai fod yn anodd llwyddo i gwblhau traws-safoni yn ogystal
â'r broses gymedroli bresennol.

Hyfforddiant ac
arweiniad i
athrawon

35

Canfyddiadau dysgwyr
Roedd rhai dysgwyr yn cymharu eu teimladau am y diwrnod cymedroli â phwysau arholiad gan eu bod yn
teimlo y byddai eu gradd yn cael ei phennu ar sail ciplun o'u perfformiad ar y diwrnod hwnnw.
Canfyddiadau athrawon
Wrth ystyried hyfforddiant ac arweiniad sydd ar gael i athrawon, trafodwyd y pwyntiau canlynol:
1. Teimlai rhai fod angen hyfforddiant ac arweiniad pellach ar y Rhaglen Ffitrwydd Personol i helpu i
egluro'r hyn a ddisgwylir gan ddysgwyr yn y dasg hon. Awgrymwyd y dylai'r canllawiau hyn gynnwys
enghreifftiau clir wedi'u gweithio sy'n cwmpasu ystod o alluoedd.

Traws-safoni yw'r broses lle mae athrawon yn gweithio gydag ysgolion (neu glystyrau) eraill i safoni gwaith dysgwyr cyn cyflwyno marciau i'r corff dyfarnu.
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Sgiliau a hyder
athrawon

Adnoddau

Agweddau i’w
cadw

2. Dywedodd rhai eu bod wedi cael heriau o ran mynychu sesiynau hyfforddi oherwydd costau presenoldeb
a staff cyflenwi yn eu canolfan.
3. Dywedodd rhai mai prin oedd y canllawiau ac adnoddau ar gael pan gyflwynwyd y fanyleb gyntaf, a
theimlent fod hynny wedi arwain at ansicrwydd ynghylch yr hyn y dylent fod yn ei addysgu.
Canfyddiadau athrawon
1. Dywedodd athrawon yn gyffredinol eu bod yn teimlo'n hyderus wrth addysgu'r gweithgareddau
ymarferol gan fod y gwersi'n debyg iawn i'r ffordd y maent yn addysgu addysg gorfforol i grwpiau
blwyddyn eraill.
2. Teimlai rhai athrawon nad oedd gan eu canolfan athrawon â'r sgiliau angenrheidiol i gyflwyno rhai
gweithgareddau, megis cerdded mynydd, a dywedasant y gall fod yn gostus cael yr arbenigedd allanol
cywir i allu cynnig y gweithgareddau hyn.
3. Teimlai rhai y byddai adborth mwy cyson gan gymedrolwyr, mwy o ganllawiau neu enghreifftiau wedi’u
gweithio ar y Rhaglen Ffitrwydd Personol, ac eglurder ynghylch y meini prawf asesu yn helpu i wella eu
hyder.
Canfyddiadau athrawon
Wrth ystyried argaeledd adnoddau ar gyfer darparu ac asesu'r asesiad di-arholiad, roedd y sylwadau'n tueddu i
ganolbwyntio ar offer a chyfleusterau.
1. Dywedodd athrawon yn aml fod ganddynt y rhan fwyaf o'r offer sydd ei angen i ddarparu'r asesiad diarholiad. Fodd bynnag, roedd peth pryder y gallai rhai dysgwyr fod o dan anfantais oherwydd nad oes
gan eu canolfan yr un ystod ac ansawdd o gyfleusterau ag eraill.
2. Trafododd rhai athrawon yr heriau y maent wedi'u hwynebu wrth gael gafael ar offer TG i ddysgwyr
gwblhau'r Rhaglen Ffitrwydd Personol neu recordwyr fideo i recordio perfformiadau'r dysgwyr i’w hasesu.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar yr asesiad di-arholiad y credant eu bod yn gweithio'n dda ac y dylid
eu cadw mewn unrhyw ddatblygiad o'r cymhwyster. Roedd eu hymatebion yn cynnwys:
1. Y ffocws ar ddatblygu eu sgiliau mewn un safle mewn chwaraeon tîm.
2. Yr ystod o weithgareddau sydd ar gael i ddysgwyr ddewis ohonynt.
3. Pwysoliad o 50% o leiaf ar gyfer elfen ymarferol y cymhwyster.
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4.

Meysydd i'w
datblygu

Ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr gwblhau tri gweithgaredd, gan gynnwys gweithgaredd tîm ac un
unigol.
5. Y diwrnod cymedroli.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd hefyd i athrawon nodi agweddau ar yr asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu datblygu
mewn unrhyw fersiwn o'r cymhwyster yn y dyfodol. Rhoesant yr awgrymiadau canlynol, y mae rhai ohonynt yr
un fath ag agweddau y teimlai athrawon eraill y dylid eu cadw:
1. Ailgyflwyno'r elfen hyfforddi ac arwain.
2. Adolygu lefel y sgiliau a'r ymdrech sydd eu hangen i gyflawni'r un marc ym mhob gweithgaredd er
mwyn sicrhau eu bod yn gymaradwy.
3. Lleihau nifer y gweithgareddau gofynnol i ddau.
4. Caniatáu i ddysgwyr ymgymryd â gweithgareddau nad ydynt ar y rhestr ragnodedig.
5. Adolygu'r gofyniad i bob dysgwr gwblhau gweithgaredd tîm ac un unigol.
6. Adolygu llwyth gwaith, pwysoliad a dilysrwydd y Rhaglen Ffitrwydd Personol, neu ystyried dileu'r elfen
hon o'r asesiad di-arholiad.
7. Adolygu'r dull o gymedroli ac ystyried cynnwys cyfleoedd i gymedrolwyr siarad â dysgwyr a thrawssafoni.
8. Datblygu meini prawf asesu cliriach.
Gan gyfuno rhai o'r syniadau hyn, awgrymwyd y gallai'r asesiad di-arholiad gynnwys un gweithgaredd tîm, un
gweithgaredd unigol, ac elfen hyfforddi ac arwain.
Canfyddiadau dysgwyr
Yn ystod yr ymgysylltu, gwnaeth y dysgwyr rai awgrymiadau ar sut y gellid datblygu'r asesiad di-arholiad. Roedd
y rhain yn cynnwys:
1. Canolbwyntio mwy o amser ar y gweithgareddau ymarferol.
2. Adolygu'r Rhaglen Ffitrwydd Personol fel bod yr amser sy’n ofynnol i'w chwblhau yn gymesur â’i gwerth
o ran canran o farciau.
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TGAU Gwyddoniaeth Dwyradd
Mae'r crynodeb hwn yn dwyn ynghyd ganfyddiadau'r tri darn canlynol o ymgysylltu a
gynhaliwyd i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o asesu di-arholiad yng
nghwrs TGAU Gwyddoniaeth Dwyradd CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – saith o athrawon ar draws tri grŵp ffocws ac un
cyfweliad36
2. Arolwg ar-lein i athrawon – 70 o ymatebwyr
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, a phob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg o ddysgwyr
Cynhaliwyd yr ymgysylltu hwn rhwng gwanwyn a haf 2019. Roedd dau grŵp ffocws arall
wedi'u trefnu ond nid oeddent yn gallu bwrw ymlaen, naill ai am nad oedd y rhai a
gofrestrodd wedi mynychu'r sesiwn, neu am nad oedd digon o athrawon wedi cofrestru i
fynychu.
Er bod y safbwyntiau a fynegwyd drwy'r fforymau hyn yn ystyrlon, dim ond i sampl fach y
gellir eu priodoli ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn yr holl athrawon a dysgwyr
TGAU Gwyddoniaeth yng Nghymru.
Er bod Cymwysterau Cymru yn ystyried yr holl bwyntiau a godwyd drwy gydol ein
hymgysylltu, diben y ddogfen hon yw rhoi crynodeb o'r prif themâu. Ceir esboniad manwl
o'n hymagwedd at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o'r asesiad di-arholiad
Ar gyfer yr asesiad di-arholiad mewn TGAU Gwyddoniaeth Dwyradd, disgwylir i ddysgwyr
ymgymryd â dwy dasg ymarferol, ac asesiad ysgrifenedig yn cyd-fynd â’r ddwy, wedi'i
rhannu'n ddwy adran.
Mae'r asesiad di-arholiad yn werth 10% o'r cymhwyster terfynol. Mae'r corff dyfarnu, CBAC,
yn darparu rhestr o dair tasg bosibl bob blwyddyn. Rhaid i ganolfannau ddewis dwy o'r
rhestr i'w dysgwyr eu cwblhau. Ym mis Medi, mae CBAC yn darparu rhestr offer ar gyfer pob
ymarfer ymarferol. Ar ddiwrnod cyntaf y cyfnod asesu, mae'r dull ar gyfer pob un o'r tasgau
yn cael ei ryddhau. Cynhelir yr asesiad rhwng mis Ionawr a mis Chwefror ac argymhellir y
dylai dysgwyr ei sefyll yn y flwyddyn astudio olaf.
Adran A
Yn yr adran hyn, mae'n ofynnol i ddysgwyr gynnal tasg ymarferol a chael canlyniadau o
ddull arbrofi penodol. Rhaid i ddysgwyr ateb nifer fach o gwestiynau yn yr adran hon sy'n
Roedd llai o athrawon yn bresennol nag a oedd wedi cofrestru felly nid oedd yn bosibl hwyluso grŵp ffocws
y tro hwn.
36
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werth chwe marc, sy'n gysylltiedig â'u canlyniadau. Cynhelir yr adran hon o dan lefel
'gyfyngedig' o reolaeth, h.y. caniateir i ddysgwyr weithio mewn grwpiau heb fod yn fwy na
thri i gael eu canlyniadau, ond rhaid iddynt ddarparu eu hatebion eu hunain i’r
cwestiynau. Dim ond os bydd cyfarpar yn methu y gall athrawon roi cymorth. Rhaid cwblhau
Adran A mewn un sesiwn o 60 munud.
Adran B
Mae Adran B yn ymwneud â dadansoddi a gwerthuso canlyniadau ac mae'n werth 24
marc. Mae'n ofynnol i ddysgwyr ddadansoddi a gwerthuso'r canlyniadau a gawsant yn
Adran A drwy gyfres o gwestiynau, y mae'n rhaid eu cwblhau mewn un sesiwn o 60
munud. Mae'r adran hon yn cael ei chynnal o dan lefel uchel o reolaeth. Rhaid i ddysgwyr
weithio i ateb cwestiynau'n unigol o dan oruchwyliaeth ffurfiol ac ni chaniateir i athrawon
roi unrhyw gymorth.
Yn wahanol i bob uned arall o fewn y cymhwyster, nid yw'r asesiad hwn wedi'i haenu.
CBAC sy'n marcio pob asesiad.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i'w addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2016 ac fe'i
dyfarnwyd gyntaf yn haf 2018 – gellir darllen manylion llawn yr asesiad di-arholiad yn y
fanyleb.
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Thema

Crynodeb o'r pwyntiau allweddol a godwyd

Pwrpas

Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt am ddiben asesu di-arholiad, teimlai athrawon fod gwyddoniaeth yn bwnc
ymarferol ac felly dylai gael asesiad sy'n asesu sgiliau labordy ymarferol. Dadleuodd rhai nad yw'r
asesiad di-arholiad ar ei ffurf bresennol yn bodloni'r diben hwn gan nad yw'n canolbwyntio ar asesu
sgiliau ymarferol gwirioneddol.

Pwysoliad

Priodoldeb yr
asesiad

Canfyddiadau dysgwyr
Awgrymodd y dysgwyr fod gan yr asesiad di-arholiad nifer o ddibenion, gan gynnwys:
1. Asesu sgiliau ymarferol.
2. Rhoi cyfle i ddangos dysgu mewn ffordd heblaw arholiad.
3. Rhoi cyfle i gynyddu eu gradd (oherwydd canfyddiad gan rai ei fod yn haws na'r arholiad, a
chan eraill ei fod yn peri llai o straen nag arholiadau ac felly wedi arwain at well
perfformiad).
Canfyddiadau athrawon
Cafwyd gwahaniaeth barn am y pwysoliad.
1. Teimlai rhai fod y pwysoliad yn briodol. Un rheswm a roddwyd am hyn oedd bod rhai'n
teimlo na fyddai dysgwyr yn cael unrhyw beth ychwanegol o gynyddu'r pwysoliad.
2. Roedd eraill yn teimlo bod maint yr amser a’r ymdrech a gymerir i baratoi at yr asesiad diarholiad a’i gwblhau yn anghymesur â'i werth o ran marciau.
Canfyddiadau athrawon
Roedd athrawon yn awyddus i asesu sgiliau ymarferol ond mynegodd llawer o athrawon bryderon
ynghylch priodoldeb y tasgau a'r asesiadau presennol. Roedd y rhain yn cynnwys:
Asesiad ysgrifenedig
1. Teimlai rhai nad yw'r ffordd y caiff yr asesiad di-arholiad ei asesu ar hyn o bryd yn briodol
gan mai ychydig iawn o'r marciau a briodolir mewn gwirionedd i'r gwaith ymarferol.
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2. Cafwyd galw i fwy o farciau fod ar gael ar gyfer y sgiliau ymarferol.
Asesu di-arholiad yn erbyn arholiad
1. Gan nad yw’r sgiliau y mae’r asesiad di-arholiad yn eu hasesu yn ymarferol eu natur, teimlai
rhai athrawon y gallai'r sgiliau hyn gael eu hasesu gan yr arholiad.
2. Teimlai eraill nad yw'r asesiad di-arholiad yn asesu unrhyw sgiliau ychwanegol at yr arholiad.
Cyfnod asesu
1. Roedd rhai'n pryderu bod hyd y cyfnod asesu yn caniatáu amrywio mewn dulliau
gweithredu ar draws canolfannau, a rhai'n teimlo bod hyn yn gwneud yr asesiad yn annheg.
2. Roedd pryderon hefyd bod yr adeg o'r flwyddyn y dylai dysgwyr gwblhau'r asesiad yn
ymyrryd â gwaith paratoi at arholiadau.
3. Roedd rhai yn ystyried ei bod yn gadarnhaol cael dyddiad cau i gwblhau'r asesiad diarholiad fel y gallai'r ffocws symud i'r arholiadau terfynol.
Tasgau
1. Teimlai rhai nad oedd y tair tasg a ddarparwyd bob blwyddyn bob amser yn debyg o ran
anhawster.

Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

Canfyddiadau dysgwyr
Roedd y dysgwyr yn mwynhau elfen arbrofi ymarferol yr asesiad, a dywedodd rhai ei bod yn
wahanol i eistedd ac ysgrifennu.
Canfyddiadau athrawon
Gwnaeth athrawon y sylwadau canlynol o ran hydrinedd yr asesiad di-arholiad ar gyfer athrawon
a'u canolfan:
1. Roedd rhai'n teimlo bod angen gormod o baratoi ar yr asesiad di-arholiad i gael dysgwyr yn
barod i'w gwblhau, a dywedwyd bod hynny yn cymryd amser i ffwrdd o addysgu gweddill y
fanyleb.
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Profiad y
dysgwyr

2. Adroddwyd hefyd am anawsterau wrth amserlennu'r asesiad. Roedd y materion a godwyd yn
cynnwys:
a. Nid yw hyd yr asesiad bob amser yn ffitio o fewn amser gwers. Soniodd athrawon am
orfod mynd â grwpiau mawr o ddysgwyr oddi ar yr amserlen, a hwythau’n teimlo bod
hynny’n amharu ar wersi dysgwyr TGAU, dysgwyr mewn blynyddoedd eraill, ac
athrawon mewn pynciau gwyddoniaeth a phynciau eraill.
b. Soniwyd bod cynllunio a logisteg yn arbennig o anodd i ganolfannau mwy o faint lle
mae angen lle labordy ar gyfer nifer fawr o ddysgwyr.
3. Dywedwyd bod amser technegydd yn cael ei ymestyn wrth baratoi offer a chyflenwadau ar
gyfer y tasgau, ac wrth gefnogi athrawon yn elfen ymarferol yr asesiad.
4. Dywedodd rhai eu bod yn cael trafferth dod o hyd i le ac amser i gynnal sesiynau dal i fyny
ar gyfer absenolion.
5. Dywedwyd bod rheoli gwaith papur ar gyfer tasgau lluosog yn anodd i swyddogion
arholiadau.
6. Dywedwyd bod asesu di-arholiad yn ychwanegu at straen athrawon o ran gorfod cael y grŵp
blwyddyn cyfan drwy'r asesiad a'r trefniadau logistaidd y mae hyn yn eu golygu.
Canfyddiadau athrawon
Roedd y farn am hygyrchedd a hydrinedd yr asesiad di-arholiad o safbwynt y dysgwr yn gymysg.
Roedd sylwadau cadarnhaol a wnaed mewn perthynas â phrofiad dysgwyr yn cynnwys:
1. Gallant gwblhau'r dasg yn yr amser gofynnol.
2. Gall y ffaith eu bod wedi cwblhau cyfran o'r cymhwyster eu cymell cyn mynd i’r
arholiadau terfynol.
3. Gall elfen ymarferol ennyn diddordeb dysgwyr a allai fod wedi ymddieithrio, sydd efallai’n
siarad Saesneg fel iaith ychwanegol, neu sy’n llai galluog.
Roedd y pryderon a godwyd mewn perthynas â phrofiad y dysgwr yn canolbwyntio ar y lefelau
llythrennedd sydd eu hangen i gwblhau'r cwestiynau. Roedd y pwyntiau a godwyd yn cynnwys:
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1. Dywedwyd bod lefel yr eirfa a ddefnyddir drwy'r papur yn anhygyrch i ddysgwyr o allu canol
ac is.
2. Dywedwyd bod diffyg haenu yn arwain at gwestiynau anodd tua diwedd yr asesiad i'r rhai
nad oeddent o allu uwch.
3. Dywedwyd bod hyd y cwestiynau unigol yn ei gwneud yn anodd i rai dysgwyr ddeall yr hyn a
ofynnir ganddynt.
Roedd rhywfaint o awgrym mai ei hygyrchedd i ddysgwyr llai galluog ddylai fod un o nodweddion
diffiniol yr asesiad di-arholiad. Roedd rhywfaint o awgrym hefyd y dylai'r asesiad di-arholiad gael ei
haenu.
Roedd teimlad bod cwblhau tasgau'r asesiad di-arholiad yn cymryd amser i ffwrdd o ddysgu.
Dywedwyd bod y gwaith paratoi y mae angen i athrawon ei wneud gyda dysgwyr i'w paratoi ar
gyfer yr asesiad yn cymryd cryn dipyn o amser pan fydd dysgwyr yn nesáu at eu harholiadau
terfynol.
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai'r dysgwyr fod yr asesiad di-arholiad wedi eu helpu i ddatblygu sgiliau gweithio mewn
grwpiau. Teimlai rhai fod gweithio drwy elfen ymarferol yr asesiad wedi eu helpu i ddatblygu
gwybodaeth y gellid ei chymhwyso i'w harholiadau. Dywedodd rhai yr hoffent gael eu marciau ar
gyfer yr asesiad di-arholiad yn gynharach yn y flwyddyn er mwyn osgoi pryderu maith ynghylch pa
mor dda yr oeddent wedi perfformio.
Lefel
rheolaeth37

37

Canfyddiadau athrawon
1. Roedd y rhan fwyaf o athrawon yn teimlo bod lefel y rheolaeth yn iawn fwy neu lai o ran
gosod tasgau.

Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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2. Roedd rhywfaint o bryder ynghylch posibilrwydd dulliau amrywiol o gynnal yr asesiad
oherwydd llai o reolaeth wrth ymgymryd â thasgau. O ganlyniad, roedd rhai’n galw am lefel
uwch o reolaeth i sicrhau cysondeb, a rhai'n awgrymu bod Adran B yn debyg i arholiad ac
felly y gellid ei hasesu mewn amodau arholiad.
3. Roedd rhai o'r farn bod lefel y rheolaeth yn rhy uchel wrth ymgymryd â thasgau o ran y
cymorth prin y gellir ei roi i ddysgwyr llai galluog mewn meysydd fel darllen y cwestiynau
iddynt.
4. Roedd llawer yn teimlo bod marcio'r asesiad yn allanol yn gadarnhaol.
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai rhai dysgwyr fod y ffaith nad oedd athrawon yn cael rhoi arweiniad yn ystod yr asesiad yn
rhoi cyfle i ddysgwyr weithio'n annibynnol a datblygu eu sgiliau eu hunain.
Adnoddau
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd am adnoddau, trafododd llawer yr offer sy’n ofynnol i gwblhau'r asesiad di-arholiad.
Codwyd y pwyntiau canlynol:
1. Weithiau nid yw offer penodol ar gael yn hawdd, yn enwedig pan fydd angen llawer ohono
ar gyfer ysgolion mwy o faint.
2. Mae goblygiadau cyllidebol o orfod prynu offer newydd bob blwyddyn.
3. Dywedwyd ei bod yn wastraff adnoddau anfon papurau ar gyfer y tair tasg bosibl i bob
canolfan, er eu bod yn cymryd dwy yn unig.
Meini prawf
Canfyddiadau athrawon
marcio ac asesu
1. Teimlai'r rhan fwyaf o athrawon fod y meini prawf asesu yn glir. Fodd bynnag, teimlai rhai
fod y meini prawf yn amwys ac yn aneglur ar yr hyn sy'n ofynnol gan ddysgwyr.
2. Gofynnodd rhai am ragor o wybodaeth am sut y dyrennir marciau i agweddau yn yr asesiad i
gynorthwyo gydag addysgu.
3. Dywedodd llawer eu bod yn cael gwybodaeth am farcio gan gydweithwyr sy'n marcio ar
gyfer y corff dyfarnu.
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Parodrwydd a
hyfforddiant
athrawon

Agweddau i’w
cadw

Canfyddiadau athrawon
1. Roedd y rhan fwyaf o athrawon yn teimlo'n barod i gyflwyno'r asesiad di-arholiad, naill ai
oherwydd eu profiad eu hunain neu brofiadau pobl eraill yn eu hadran.
2. Teimlai rhai y byddai mwy o amser paratoi yn ddefnyddiol a gofynnodd rhai am hyfforddiant
a oedd yn benodol i'r asesiad di-arholiad.
3. Pan anfonir at athrawon y cyfarwyddiadau ar yr asesiadau sy'n cynnwys y rhestr offer ym mis
Medi'r flwyddyn asesu, roedd rhai’n teimlo y dylid rhoi arweiniad manylach iddynt am y
tasgau y disgwylir i ddysgwyr eu cwblhau.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar yr asesiad di-arholiad y credant eu bod yn gweithio'n dda
ac y dylid eu cadw mewn unrhyw ddatblygiad o'r cymhwyster. Un pwynt cryf a godwyd gan fwyafrif
yr athrawon oedd y dylid cadw elfen ymarferol yr asesiad.
Roedd ymatebion eraill yn cynnwys:
1. Mae elfen ymarferol yr asesiad di-arholiad yn dda i ddysgwyr ymarferol.
2. Y cyfle i weithio mewn grŵp.
3. Asesu sgiliau darlunio graffiau a thablau.
4. Cael elfen i'r asesiad sy'n hygyrch i ddysgwyr llai galluog.

Meysydd i'w
datblygu

Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd hefyd i athrawon nodi agweddau ar yr asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael
eu datblygu mewn unrhyw fersiwn o'r cymhwyster yn y dyfodol. Rhoesant yr awgrymiadau canlynol,
y mae rhai ohonynt yr un fath ag agweddau yr oedd athrawon eraill am eu cadw:
1. Cyflwyno haenu'r asesiad.
2. Gwneud y cyfnod asesu'n fyrrach fel na all dysgwyr sydd heb gwblhau'r asesiad di-arholiad
eto ei drafod gyda'r rhai sydd eisoes wedi’i wneud.
3. Cyflwyno rheolaethau uwch i leddfu pryderon am wahanol ddulliau gweithredu ar draws
canolfannau.
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4. Darparu rhagor o wybodaeth am yr hyn y bydd y tasgau asesu yn ei gynnwys yn gynharach
yn y flwyddyn.
5. Cynyddu'r pwysoliad.
6. Gwaredu’r asesiad di-arholiad ac asesu sgiliau drwy'r arholiadau.
Canfyddiadau dysgwyr
Roedd y dysgwyr yn gadarnhaol i raddau helaeth am yr asesiad di-arholiad a phrin oedd y
trafodaethau am welliannau. Crybwyllwyd mwy o amser i baratoi.
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TGAU Cymraeg Iaith
Mae'r crynodeb hwn yn dwyn canfyddiadau ynghyd o’r tri ymarfer ymgysylltu canlynol a
wnaed i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o asesu di-arholiad yng
nghwrs TGAU Cymraeg Iaith CBAC:
1.
2.
3.

Grwpiau ffocws gydag athrawon – dau athro mewn un grŵp ffocws
Arolwg ar-lein i athrawon – 12 ymatebydd
Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, pob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg dysgwr

Digwyddodd yr ymgysylltiad hwn yng ngwanwyn a haf 2019. Trefnwyd pum grŵp ffocws
pellach ond nid oeddent yn gallu bwrw ymlaen, naill ai oherwydd nad oedd y rhai a
gofrestrodd wedi dod i’r sesiwn neu oherwydd bod rhy ychydig o athrawon wedi cofrestru
i fod yn bresennol. O ganlyniad, roedd ymatebion manwl a gasglwyd trwy'r dull hwn yn
gyfyngedig.
Er bod y safbwyntiau a fynegir trwy'r fforymau hyn yn ystyrlon, gellir ond eu priodoli i
sampl fach iawn. Felly, efallai nad ydyn nhw'n adlewyrchu'r ystod eang o safbwyntiau y
gellid eu cael, a dim ond ychydig o athrawon a gododd lawer o'r pwyntiau yn y crynodeb
hwn. Mae'n bwysig nodi hefyd bod llai o athrawon Cymraeg Iaith wedi cymryd rhan
yn yr ymgysylltiad hwn o'i gymharu â rhai o'r pynciau eraill a gynhwyswyd.
Er bod Cymwysterau Cymru yn ystyried yr holl bwyntiau a godwyd trwy gydol ein
hymgysylltiad, pwrpas y ddogfen hon yw darparu crynodeb o'r prif themâu. Mae esboniad
manwl o'n hymagwedd at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o’r asesiad di-arholiad
Mewn TGAU Cymraeg Iaith, mae dysgwyr yn cwblhau dwy dasg: cyflwyniad unigol ar sail
ymchwil, a thrafodaeth grŵp. Mae asesu di-arholiad werth 30% o gyfanswm y cymhwyster,
ac mae pob tasg yn cyfrannu 15% tuag at radd derfynol y cymhwyster.
Cyflwyniad unigol ar sail ymchwil
Ar gyfer y dasg hon, mae'n ofynnol i ddysgwyr gyflwyno gwybodaeth am unrhyw agwedd
neu agweddau ar un o'r pum thema ganlynol a ddarperir gan y corff dyfarnu, CBAC:
1.
2.
3.
4.
5.

Cymru
Hamdden
Byd Gwaith
Byd Gwyddoniaeth/Technoleg
Dinasyddiaeth
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Nodir y pum thema yn y fanyleb ac maent yn aros yr un fath bob blwyddyn. Mae gan
ddysgwyr wythnos i baratoi ar gyfer y dasg. Yn ystod yr amser hwn, dylent ymchwilio i
bwnc sy'n gysylltiedig â'r thema o'u dewis trwy ddefnyddio'r rhyngrwyd, darllen papurau
newydd, cylchgronau a chyfeirlyfrau, gwrando ar raglenni teledu, neu ofyn cwestiynau i
bobl eraill. Mae o leiaf peth o'r gwaith paratoi hwn yn aml yn cael ei gwblhau yn amser y
dysgwr ei hun. Cwblheir y dasg gyda goruchwyliaeth gyfyngedig gan yr athro, a all gynnig
cyngor neu arweiniad cyffredinol yn unig.
Yn ystod yr asesiad, rhaid i ddysgwyr gyflwyno'r wybodaeth yr ymchwiliwyd iddi i'w hathro
a grŵp o ddysgwyr eraill. Wrth gyflwyno, gall dysgwyr ddefnyddio technoleg gwybodaeth,
fel Microsoft PowerPoint, fel adnodd i hwyluso'r cyflwyniad, ond rhaid iddynt beidio â
darllen yr hyn sydd ar y sleidiau yn unig. Disgwylir i'r cyflwyniad bara rhwng pump a saith
munud, sy'n cynnwys amser i ateb cwestiynau gan eu cyd-ddysgwyr neu athro. Mae
canolfannau'n dewis pryd mae dysgwyr yn cwblhau'r asesiad hwn, a all fod ar unrhyw adeg
yn ystod y cwrs.
Trafodaeth grŵp
Ar gyfer y dasg hon, mae CBAC yn rhoi dewis o dair tasg benodol, sy'n cael eu newid bob
blwyddyn. Mae'r tasgau hyn yn cael eu rhyddhau bob mis Medi a rhaid eu defnyddio yn
ystod y flwyddyn academaidd mae’r ymgeisydd yn sefyll ei arholiad ysgrifenedig ar gyfer y
cymhwyster, os yw'n sefyll hwn yn yr haf. Os yw dysgwr yn cael ei gofrestru ar gyfer cyfres
arholiadau Tachwedd, rhaid defnyddio tasg o'r flwyddyn academaidd flaenorol. Mae'n
ofynnol i ddysgwyr ymateb i ysgogiadau ysgrifenedig a/neu weledol yn seiliedig ar
faterion cyfredol, fel hawliau dynol. Dylid defnyddio'r ysgogiadau hyn i gychwyn
trafodaeth rhwng y dysgwyr yn y grŵp. Nid yw'r fanyleb yn nodi faint o ddysgwyr ddylai
fod mewn grŵp, ond mae arweiniad gan y prif gymedrolwr yn nodi bod grwpiau o dri yn
addas os nad oes angen ystyriaethau arbennig.
Mae gan ddysgwyr wythnos i baratoi ar gyfer y dasg. Yn ystod yr amser hwn, gallant
weithio gyda dysgwyr eraill yn eu grŵp i ymchwilio i bwnc sy'n gysylltiedig â'r ysgogiadau.
Rhaid cwblhau'r holl waith yn ystod y cam hwn o dan oruchwyliaeth gyfyngedig gan yr
athro, a all gynnig arweiniad a chyngor cyffredinol.
Yn ystod y drafodaeth, dylai pob dysgwr yn y grŵp drafod ei bwnc penodol a mynegi ei
farn bersonol. Disgwylir i'r drafodaeth bara tua deg munud. Dylai'r athro roi cyfle i'r grŵp
gael trafodaeth yn weddol annibynnol. Os bydd angen i athro ymyrryd ar y drafodaeth, er
enghraifft i annog dysgwr, dylid nodi hyn a'i ystyried wrth farcio'r asesiad. Asesir pob
dysgwr yn unigol ar ei gyfraniad i'r drafodaeth.
Mae'n ofynnol i athrawon recordio’r ddwy dasg, gan ddefnyddio naill ai recordydd
clywedol neu glyweledol. Mae'r ddwy dasg yn cael eu marcio a'u safoni yn fewnol, cyn
cyflwyno sampl i CBAC i'w chymedroli'n allanol. Ar y diwrnod y cyhoeddir canlyniadau
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TGAU, mae pob canolfan yn derbyn adroddiad cymedrolwr sy'n rhoi adborth ar eu
prosesau asesu di-arholiad. Cyhoeddir adroddiad prif gymedrolwr hefyd yn flynyddol, sy’n
amlinellu nodweddion allweddol asesu di-arholiad Cymraeg Iaith y flwyddyn honno.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i’w addysgu gyntaf ym mis Medi 2015 ac fe’i dyfarnwyd
gyntaf yn haf 2017 – gellir darllen manylion llawn gofynion yr asesiad di-arholiad yn y
fanyleb.
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Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Priodoldeb yr
asesiadau

Crynodeb o’r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt beth oedd pwrpas asesu di-arholiad yn eu barn nhw, atebodd athrawon ei fod yn gyfle i
ddysgwyr ddatblygu a mireinio eu sgiliau llafaredd.
Canfyddiadau dysgwyr
Y farn a adroddwyd amlaf ar bwrpas asesu di-arholiad oedd ei fod yn helpu dysgwyr i ddatblygu sgiliau
cyfathrebu, y mae rhai yn teimlo sy'n bwysig ar gyfer bywyd bob dydd. Ymhlith y dibenion eraill a awgrymwyd
cafwyd:
1. Cwblhau asesiad mewn amgylchedd sydd â llai o bwysau nag arholiad ysgrifenedig.
2. Helpu i roi hwb i radd gyffredinol dysgwr os nad yw'n perfformio'n dda mewn arholiadau.
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt ystyried pwysoliad uned yr asesiad di-arholiad, roedd y mwyafrif yn teimlo bod y swm y
mae'n ei gyfrannu tuag at radd derfynol y cymhwyster yn briodol oherwydd ei fod yn adlewyrchu pwysigrwydd
llafaredd mewn cymhwyster iaith.
Canfyddiadau athrawon
1. Teimlai athrawon fod ffocws tasgau’r asesiad di-arholiad yn briodol ac yn ystyried llafaredd fel agwedd
bwysig iawn ar gymwysterau iaith.
2. Dywedodd rhai athrawon fod y tasgau unigol a grŵp yn cynnig amrywiaeth dda sy'n galluogi dysgwyr i
arddangos ystod o sgiliau iaith mewn gwahanol gyd-destunau.
3. Roedd athrawon yn gyffredinol gadarnhaol am y dewis o bynciau i ddysgwyr, gan nodi ei fod yn
galluogi dysgwyr i drafod pynciau sydd o ddiddordeb iddynt.
4. Roedd peth pryder bod natur y dasg cyflwyno unigol, ynghyd â'r ffenestr baratoi o wythnos, yn golygu
bod rhai dysgwyr yn mynd ati i gofio eu cyflwyniad ac yna'n ei adrodd yn ystod yr asesiad. Teimlwyd
nad yw hyn yn helpu dysgwyr i ddatblygu'r gallu i sgwrsio neu ymateb i gwestiynau, a ystyriwyd yn
sgiliau pwysig.
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5. Mynegodd rhai athrawon eu bod yn ffafrio i bob asesiad gael ei recordio yn glyweledol. Roeddent yn
teimlo y byddai hyn yn atal dysgwyr rhag gallu darllen sgript a byddai'n helpu i sicrhau cysondeb o ran
dull gweithredu ar draws canolfannau.
6. Yn gyffredinol, roedd athrawon yn teimlo bod y dasg trafod mewn grŵp yn gweithio'n dda oherwydd
bod yn rhaid i ddysgwyr sgwrsio ac ymateb i'w gilydd.
7. Dywedodd athrawon, er bod TGAU Cymraeg Iaith a TGAU Saesneg Iaith yn gofyn i ddysgwyr gwblhau'r
un asesiadau llafar, mae rhai o'r manylion yn wahanol. Er enghraifft, roedd athrawon yn teimlo bod
angen trafodaeth fwy dadansoddol yn y cyflwyniad unigol ar gyfer y cymhwyster Saesneg Iaith na'r
cymhwyster Cymraeg Iaith. Adroddwyd bod rhai dysgwyr yn ceisio ailadrodd eu cyflwyniad Saesneg yn
Gymraeg ac, o ganlyniad, nid ydynt yn sgorio mor uchel. Awgrymwyd y gall y gwahaniaethau hyn fod yn
ddryslyd i ddysgwyr.

Lefel
rheolaeth38

38

Canfyddiadau dysgwyr
1. Trafododd y dysgwyr eu bod yn aml yn treulio cryn dipyn o amser yn paratoi y tu allan i'r ysgol, a
dywedodd rhai ei fod yn straen paratoi ar gyfer y tasgau o fewn wythnos.
2. Dywedodd dysgwyr sy'n astudio TGAU Saesneg Iaith a TGAU Cymraeg Iaith eu bod wedi drysu rhywfaint
oherwydd bod y tasgau asesu yr un peth ar gyfer y ddau gymhwyster, ond bod rhai o'r gofynion yn
wahanol. Er enghraifft, dywedon nhw y gofynnwyd iddynt fynegi barn yn un o'r tasgau Saesneg Iaith,
ond yn y Gymraeg dywedwyd wrthynt yn benodol am beidio â gwneud hynny.
Canfyddiadau athrawon
1. Mae dysgwyr yn paratoi ar gyfer eu tasgau asesu di-arholiad dan oruchwyliaeth gyfyngedig gan yr
athro. Fodd bynnag, roedd amheuaeth y gallai rhai athrawon fod yn rhoi mwy o gefnogaeth ac
arweiniad nag eraill. O ganlyniad, roedd rhai athrawon yn teimlo y gallai dysgwyr gael marc da yn y dasg
oherwydd bod eu haraith wedi’i pharatoi'n dda gyda chymorth eu hathro, yn hytrach nag oherwydd eu
bod yn gallu cyfathrebu'n hyderus yn Gymraeg.
2. Roedd safbwyntiau cymysg am yr amser sydd gan ddysgwyr i baratoi ar gyfer pob un o'r tasgau:

Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

a. Roedd rhywfaint o amheuaeth y gallai rhai canolfannau fod yn rhoi mwy nag wythnos i'w
dysgwyr baratoi ar gyfer tasgau’r asesiad di-arholiad. O ganlyniad, awgrymodd rhai athrawon y
dylid rhoi tasg i ddysgwyr ar ddiwrnod eu hasesiad er mwyn sicrhau bod gan bob dysgwr yr un
cyfnod o amser i baratoi. Teimlwyd hefyd y byddai hyn yn atal tasgau rhag cael eu sgriptio.
b. Fodd bynnag, awgrymodd athrawon eraill fod yna rai dysgwyr a allai elwa o fwy o amser i baratoi
ar gyfer pob un o'r tasgau, yn enwedig y rhai sy'n llai abl neu sy'n ei chael hi'n anodd gweithio'n
annibynnol.
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd i ystyried hydrinedd tasgau’r asesiad di-arholiad iddyn nhw a’u canolfan, roedd barn gymysg
gan athrawon.
1. Roedd rhai yn teimlo bod modd rheoli pob agwedd ar y tasgau oherwydd bod athrawon yn fedrus iawn,
mae'r canllawiau a’r meini prawf asesu yn glir, ac mae’r ganolfan yn strwythuro ac yn trefnu'r tasgau yn
dda.
2. Fodd bynnag, tynnodd athrawon eraill sylw at agweddau ar yr asesiad di-arholiad roeddent yn teimlo a
oedd yn cyflwyno rhai heriau.
a. Dywedodd athrawon y gall fod yn anodd rheoli'r trefniadau logistaidd angenrheidiol ar gyfer yr
asesiadau. Dywedwyd bod agweddau fel dod o hyd i staff i'w cyflenwi tra'u bod yn hwyluso'r
asesiadau a dod o hyd i ystafelloedd priodol nad ydynt yn cael eu heffeithio gan sŵn allanol, a’u
harchebu, yn heriol.
b. Dywedwyd ei bod yn cymryd llawer o amser i asesu'r holl ddysgwyr ar ddwy dasg yr asesiad diarholiad.
c. Mewn canolfannau lle mae athrawon yn cael eu cymryd oddi ar yr amserlen am ddiwrnod i
hwyluso'r asesiadau, trafodwyd effaith yr amhariaeth ar eu dosbarthiadau eraill. Trafododd athrawon
hefyd yr effaith ar ddysgwyr sy'n gorfod colli gwersi eraill i gwblhau’r asesiadau hyn.
d. Dywedodd athrawon y gall fod yn anodd hwyluso asesiadau ar gyfer dysgwyr sy'n absennol naill ai
ar gyfer y cyfnod paratoi, neu'r asesiad ei hun.
e. Dywedwyd hefyd bod marcio a safoni'r ddwy dasg yn fewnol yn cymryd llawer o amser i athrawon.
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Sgiliau
dysgwyr

Meini prawf
asesu

Parodrwydd a
hyfforddiant
athrawon

Canfyddiadau dysgwyr
1. Teimlai dysgwyr fod yr asesiad di-arholiad yn datblygu eu sgiliau iaith ac yn eu helpu i baratoi ar gyfer
yr arholiadau ysgrifenedig mewn Cymraeg Iaith ac ar gyfer asesiadau llafar mewn pynciau eraill.
2. Roeddent yn teimlo bod y cyflwyniad unigol yn eu helpu i ddatblygu sgiliau dadansoddi oherwydd eu
bod yn ymchwilio i'w pwnc eu hunain, a gweithio'n annibynnol oherwydd eu bod yn cwblhau'r dasg heb
fawr o oruchwyliaeth oedolion.
3. Wrth siarad am y drafodaeth grŵp, roeddent yn teimlo ei fod yn eu helpu i ddatblygu ystod o sgiliau,
gan gynnwys meddwl yn feirniadol, mynegi barn, a gweithio gydag eraill.
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt ystyried y meini prawf asesu, mynegodd yr athrawon farn gymysg:
1. Er bod rhai wedi dweud eu bod yn ystyried y meini prawf yn glir ac yn hawdd eu defnyddio, dywedodd
eraill eu bod yn eithaf annelwig ac, o ganlyniad, nid ydynt yn siŵr beth yw'r disgwyliadau mewn
gwahanol fandiau.
2. Dywedwyd bod agwedd ddadansoddol y cyflwyniad unigol yn achosi rhywfaint o ansicrwydd i rai
athrawon. Dywedon nhw eu bod yn aneglur sut y gall dysgwyr gyflawni'r meini prawf ar gyfer yr agwedd
hon ar y cyflwyniad unigol heb roi barn, gan ddweud eu bod yn cael eu hannog i beidio â gwneud
hynny wrth hyfforddi.
3. Dywedodd athrawon hefyd eu bod yn teimlo bod yn rhaid iddynt ddehongli ystyr termau fel ‘aeddfed’ a
‘hyderus’. Roeddent o'r farn bod y rhain yn dermau goddrychol ac yn teimlo y gallai dehongliad athro
ohonynt gael ei ddylanwadu gan y math o ddysgwyr sydd gan ganolfan. Roeddent yn pryderu y gallai
hyn arwain at rywfaint o anghysondeb wrth farcio rhwng canolfannau.
Canfyddiadau athrawon
1. Teimlwyd bod y rhan fwyaf o athrawon yn ddigon medrus a phrofiadol i gyflawni ac asesu tasgau’r
asesiad di-arholiad yn hyderus.
2. Dywedodd athrawon fod yr enghreifftiau a drafodwyd mewn digwyddiadau hyfforddi yn arbennig o
ddefnyddiol ac yn eu helpu i ddeall y rhesymeg y tu ôl i farc penodol. Dywedodd rhai athrawon y
byddent yn gwerthfawrogi cael ystod ehangach o enghreifftiau.
3. Roedd peth pryder y gall fod yn anodd mynychu hyfforddiant oherwydd y gost.
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Adnoddau

Agweddau i’w
cadw

Meysydd i’w
datblygu

Canfyddiadau athrawon
1. Dywedodd athrawon y gall storio recordiadau o'r asesiadau llafar ar eu rhwydwaith ysgolion fod yn
broblem oherwydd bod y ffeiliau'n fawr ac yn cymryd llawer o le.
2. Trafodwyd hefyd heriau logistaidd wrth gyflwyno'r recordiadau i'r corff dyfarnu trwy negesydd.
Awgrymwyd y gellid gwneud hyn yn electronig gan ddefnyddio platfform fel Hwb.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar dasgau’r asesiad di-arholiad a oedd yn gweithio’n dda yn eu barn
nhw ac y dylid eu cadw os bydd unrhyw waith datblygu ar y cymhwyster. Roedd eu hymatebion yn cynnwys:
1. Y pwysoliad o 30%.
2. Yr ystod o bynciau ar gyfer y cyflwyniad unigol oherwydd gall dysgwyr o bob gallu ddewis rhywbeth
sy'n berthnasol ac o ddiddordeb iddyn nhw, ac sy'n eu galluogi i arddangos eu sgiliau.
3. Mae gan athrawon a dysgwyr ddigon o amser i baratoi ar gyfer y dasg.
4. Mae tasgau’r asesiad di-arholiad yn rhoi cyfle da i ddysgwyr ddatblygu sgiliau llafaredd.
5. Mae gan athrawon amser i drafod gwaith dysgwyr gydag athrawon eraill a safoni’r asesiadau yn fewnol.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon hefyd nodi agweddau ar dasgau'r asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu
datblygu mewn unrhyw fersiwn o'r cymhwyster yn y dyfodol. Fe wnaethant roi'r awgrymiadau canlynol, rhai
ohonynt yr un fath ag agweddau y credai athrawon eraill y dylid eu cynnal:
1. Adolygu'r dasg cyflwyno unigol i gynnwys mwy o elfen sgwrsio.
2. Cynyddu hyd yr amser sydd gan ddysgwyr i baratoi ar gyfer y dasg.
3. Ei gwneud yn ofynnol i bob asesiad gael ei recordio'n glyweledol er mwyn sicrhau cysondeb ar draws
canolfannau.
4. Adolygu canllawiau i sicrhau ei bod yn glir pa gefnogaeth y gall dysgwyr ei derbyn gan athrawon.
5. Darparu geiriad cliriach ar friffiau tasg.
6. Peidio â chaniatáu'r defnydd o Microsoft PowerPoint.
7. Adolygu priodoldeb gorgyffwrdd mewn pynciau rhwng cymwysterau TGAU Cymraeg Iaith a Saesneg
Iaith.
8. Ystyried cyflwyno tasg ysgrifenedig lle mae'n rhaid i ddysgwyr fynegi barn gan y byddai hyn yn paratoi
dysgwyr ar gyfer Safon Uwch yn well. (Fodd bynnag, nid oedd eraill o'r farn y byddai hyn yn syniad da.)
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TGAU Llenyddiaeth Gymraeg
Mae'r crynodeb hwn yn dwyn canfyddiadau ynghyd o’r tri ymarfer ymgysylltu canlynol a wnaed i
ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o asesu di-arholiad yng nghwrs TGAU
Llenyddiaeth Gymraeg CBAC:
1.
2.
3.

Grwpiau ffocws gydag athrawon – dau athro mewn un grŵp ffocws
Arolwg ar-lein i athrawon – 11 ymatebydd
Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, pob un yn cynnwys rhwng chwech a
deg dysgwr

Digwyddodd yr ymgysylltiad hwn rhwng gwanwyn a haf 2019. Trefnwyd pum grŵp ffocws pellach
ond nid oeddent yn gallu bwrw ymlaen, naill ai oherwydd nad oedd y rhai a gofrestrodd wedi
dod i’r sesiwn neu oherwydd bod rhy ychydig o athrawon wedi cofrestru i fod yn bresennol. O
ganlyniad, roedd ymatebion manwl a gasglwyd trwy'r dull hwn yn gyfyngedig.
Er bod y safbwyntiau a fynegir trwy'r fforymau hyn yn ystyrlon, gellir ond eu priodoli i sampl fach
iawn. Felly, efallai nad ydyn nhw'n adlewyrchu'r ystod eang o safbwyntiau y gellid eu cael, a dim
ond ychydig o athrawon a gododd lawer o'r pwyntiau yn y crynodeb hwn, ac nid ydynt o
reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau holl athrawon TGAU Llenyddiaeth Gymraeg yng Nghymru.
Mae'n bwysig nodi hefyd bod llai o athrawon Llenyddiaeth Gymraeg wedi cymryd rhan yn
yr ymgysylltiad hwn o'i gymharu â rhai o'r pynciau eraill a gynhwyswyd.
Er bod Cymwysterau Cymru yn ystyried yr holl bwyntiau a godwyd trwy gydol ein hymgysylltiad,
pwrpas y ddogfen hon yw darparu crynodeb o'r prif themâu. Mae esboniad manwl o'n
hymagwedd at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o’r asesiad di-arholiad
Mewn TGAU Llenyddiaeth Gymraeg, mae dysgwyr yn cwblhau tair tasg asesu di-arholiad: un llafar
a dwy ysgrifenedig. Mae asesu di-arholiad werth 50% o gyfanswm y cymhwyster.
Uned 3: Arholiad llafar39
Mae dysgwyr yn astudio ffilm a thestun cysylltiedig. Mae CBAC yn gosod tasg i'w chwblhau gan
ddysgwyr mewn grwpiau bach (grwpiau o dri yn ddelfrydol) ar un o ddau ddiwrnod penodol cyn
neu ar ôl y Pasg. Gofynnir cwestiynau i ddysgwyr gan eu hathro a fydd yn eu galluogi i drafod sut
mae elfennau fel themâu, datblygu plot, cymeriadaeth a deialog mewn testun wedi’i argraffu yn
cael eu cyflwyno trwy'r ffilm gyfatebol. Mae gan ddysgwyr 25 munud i baratoi ar gyfer yr asesiad
a dylai pob trafodaeth gymryd tua 20 munud. Rhaid recordio pob asesiad. Mae'r dasg yn

Er na chyfeirir ato felly yn y fanyleb, yn rhinwedd natur asesiad llafar, ystyrir bod yr arholiad hwn hefyd yn
berthnasol i'r gwaith hwn ar asesu di-arholiad. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn glir a oedd athrawon a dysgwyr yn
cyfeirio at yr elfen hon o'r cymhwyster yn eu hymatebion.
39
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cyfrannu 25% tuag at radd derfynol y cymhwyster ac yn cael ei marcio a'i safoni'n fewnol gan
athrawon, cyn i sampl gael ei chymedroli'n allanol gan CBAC.
Uned 4, Tasg 1: Straeon byrion
Yn y dasg gyntaf, mae dysgwyr yn astudio dwy stori fer o'r cyfrolau 20 Stori Fer Cyfrol 1 ac 20
Stori Fer Cyfrol 2 ar thema benodol, a osodir gan y corff dyfarnu, CBAC. Mae'r thema hon yn
newid bob dwy flynedd. Mae canolfannau'n dyfeisio tasg ysgrifenedig yn seiliedig ar y thema hon
sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddangos gwerthfawrogiad o'r testunau. Mae athrawon yn
darparu'r dasg hon i ddysgwyr bythefnos cyn bod disgwyl iddynt gwblhau'r asesiad. Yn ystod yr
amser hwn, mae dysgwyr yn gweithio dan oruchwyliaeth gyfyngedig gan athrawon i baratoi ar
gyfer yr asesiad. Gall athrawon ddarparu cyngor cyffredinol i ddysgwyr. Mae gan ddysgwyr 2.5
awr i gwblhau'r asesiad, y mae'n rhaid ei gynnal o dan oruchwyliaeth ffurfiol. Yn ystod yr amser
hwn, caniateir i ddysgwyr gael mynediad at gopi o'r testun cyn belled nad oes anodiadau ynddo,
geiriadur/thesawrws, a nodiadau bwled byr ar un ochr i bapur A4. Dylai'r dasg fod rhwng 500 a
1,500 gair o hyd. Mae'r asesiad yn cael ei farcio a'i safoni'n fewnol gan athrawon, cyn i sampl gael
ei chymedroli'n allanol gan CBAC. Dylid nodi unrhyw arweiniad a roddir i ddysgwr ar eu taflen
farcio unigol pan gyflwynir y sampl i'w chymedroli. Mae'r rhan hon o'r asesiad di-arholiad yn
cyfrannu 15% at radd derfynol y cymhwyster.
Uned 4, Tasg 2: Drama
Mae dysgwyr yn astudio drama neu gynhyrchiad wedi’i argraffu, sydd wedi’i weld mewn theatr, ar
deledu neu DVD. Mae canolfannau'n dyfeisio tasg ysgrifenedig sy'n ei gwneud yn ofynnol i
ddysgwyr ddehongli'r testun yn greadigol. Mae athrawon yn darparu'r dasg hon i ddysgwyr
bythefnos cyn bod disgwyl iddynt gwblhau'r asesiad. Yn ystod yr amser hwn, mae dysgwyr yn
gweithio dan oruchwyliaeth gyfyngedig gan athrawon i baratoi ar gyfer yr asesiad. Ar yr adeg
hon, dim ond cyngor cyffredinol i ddysgwyr y gall athrawon ei roi. Mae gan ddysgwyr hyd at dair
awr i gwblhau’r dasg o dan oruchwyliaeth anffurfiol yn y ganolfan. Caniateir i athrawon adolygu
gwaith dysgwyr yn ystod yr amser hwn a rhoi adborth ar lefel gyffredinol y gwaith. Yna gall
dysgwyr adolygu ac ailddrafftio eu gwaith. Dylai'r dasg fod rhwng 500 a 1,500 gair o hyd. Mae'r
dasg yn cyfrannu 10% tuag at radd derfynol y cymhwyster ac yn cael ei marcio a'i safoni'n fewnol
gan athrawon, cyn i sampl gael ei chymedroli'n allanol gan CBAC.
Ar y diwrnod y cyhoeddir canlyniadau TGAU, mae pob canolfan yn derbyn adroddiad cymedrolwr
sy'n rhoi adborth ar eu prosesau asesu di-arholiad ym mhob asesiad. Cyhoeddir adroddiad prif
gymedrolwr hefyd yn flynyddol, sy’n amlinellu nodweddion allweddol asesu di-arholiad
Llenyddiaeth Gymraeg y flwyddyn honno.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i’w addysgu gyntaf ym mis Medi 2015 ac fe’i dyfarnwyd gyntaf
yn haf 2017 – gellir darllen manylion llawn gofynion yr asesiad di-arholiad yn y fanyleb.
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Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Crynodeb o’r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt beth oedd pwrpas asesu di-arholiad yn eu barn nhw, rhoddodd athrawon yr ymatebion
canlynol:
1. Mae'n rhoi cyfle i asesu dysgwyr y tu allan i sefyllfa arholiad, gan nad yw pob dysgwr yn ffynnu mewn
arholiadau.
2. Mae'n asesu sgiliau na ellir eu hasesu mewn sefyllfa arholiad.
3. Cafwyd awgrym y dylai asesu di-arholiad roi cyfle i ddysgwyr ddrafftio ac ailddrafftio gwaith fel y gallant
fireinio a datblygu'r ymateb i'r asesiad. Fodd bynnag, roedd awgrym nad yw'r egwyddor hon yn cael ei
gweithredu yn fersiwn gyfredol yr asesiad di-arholiad.
Canfyddiadau dysgwyr
Pan ofynnwyd iddynt beth oedd pwrpas asesu di-arholiad mewn Llenyddiaeth Gymraeg yn eu barn nhw, rhoddodd
y dysgwyr yr ymatebion canlynol:
1. Mae'n llai o straen nag arholiadau.
2. Mae'n darparu ymdeimlad o ddiogelwch i fod eisoes wedi cwblhau rhan o'r cymhwyster cyn sefyll eu
harholiadau terfynol.
3. Mae'r asesiad llafar yn helpu i roi hwb i’w hyder wrth gyfathrebu â phobl, a fyddai, yn eu barn nhw, yn
ddefnyddiol ar gyfer y dyfodol.
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt am briodoldeb pwysoliad yr asesiad di-arholiad, rhoddwyd ystod o safbwyntiau gan
athrawon, gyda rhai'n awgrymu bod y pwysoliad yn briodol ac eraill yn codi'r pwyntiau canlynol:
1. Roedd rhywfaint o awgrym y dylid cynyddu pwysoliad y gydran lafar tra dylid lleihau nifer y tasgau asesu diarholiad ychwanegol i un.
2. Roedd pryder nad yw'r pwysoliad ar gyfer y dasg drama’n briodol. Y rheswm a roddwyd oedd bod yr amser
sy'n ofynnol i baratoi dysgwyr ar gyfer y dasg yn rhy uchel o'i gymharu â faint y mae'n ei gyfrannu at y radd
derfynol.
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Priodoldeb yr
asesiadau

Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

Canfyddiadau athrawon
Bu peth trafodaeth ynghylch a yw'r asesiadau di-arholiad yn asesu sgiliau na ellir eu hasesu trwy arholiad.
Awgrymwyd bod y sgìl o gymharu llenyddiaeth yn cael ei hasesu yn yr arholiad yn ogystal â'r asesiadau di-arholiad
ac felly cwestiynwyd priodoldeb y dasg cymharu straeon fel asesiad di-arholiad. Roedd teimlad bod hyn yn gwneud
y gwaith yn ailadroddus i ddysgwyr ac awgrymwyd y dylid cael mwy o amrywiaeth yn nhasgau'r asesiad di-arholiad
er mwyn atal dysgwyr rhag colli diddordeb yn y pwnc.
Canfyddiadau dysgwyr
Roedd barn dysgwyr ar faint o amser roeddent wedi'i dreulio ar dasgau’r asesiad di-arholiad yn gymysg, gyda rhai'n
teimlo eu bod wedi treulio gormod o amser arnynt ac eraill yn teimlo nad oeddent wedi treulio digon. Roedd
awgrym, ar gyfer y tasgau ysgrifenedig, bod gormod o amser wedi'i dreulio yn paratoi ar gyfer yr asesiad ond nad
oedd digon o amser yn cael ei ganiatáu yn yr asesiad ei hun.
Canfyddiadau athrawon
1. Yn gyffredinol, dywedwyd bod modd rheoli’r gwaith o baratoi dysgwyr ar gyfer yr asesiadau di-arholiad a'u
cefnogi wrth iddynt gwblhau’r tasgau.
2. Bu peth trafodaeth am ledaenu'r asesiadau mewn llenyddiaeth ac iaith dros y ddwy flynedd y mae dysgwyr
yn astudio ar gyfer y cymhwyster i wneud y llwyth asesu yn fwy hydrin i ddysgwyr. Awgrymwyd y byddai'n
anodd cynnwys pob asesiad, ynghyd â'r gofynion ar ddysgwyr ar gyfer pynciau eraill, pe bai'r holl
asesiadau'n cael eu cwblhau ar ddiwedd Blwyddyn 11.
3. Cymysg oedd y farn ar hydrinedd marcio a safoni'r asesiadau yn fewnol. Roedd y pwyntiau a godwyd fel a
ganlyn:
a. Roedd yna athrawon a oedd yn teimlo bod modd rheoli'r marcio gyda rhai'n egluro bod peidio â
chaniatáu i ddysgwyr ailddrafftio yn galluogi hynny.
b. Teimlai rhai ei bod yn heriol marcio'r asesiadau di-arholiad o ystyried bod tri asesiad i'w marcio a'u
safoni.
c. Nododd rhai fod angen cwblhau'r marcio a'r safoni mewnol o fewn amserlen gymharol fyr ac felly
adroddwyd eu bod yn gorfod marcio yn eu hamser eu hunain oherwydd amser cyfyngedig o fewn y
diwrnod ysgol.
182

Profiad y
dysgwyr

Canfyddiadau athrawon
Gwnaeth athrawon y pwyntiau canlynol mewn perthynas â phrofiad dysgwyr:
1. Roedd y mwyafrif yn teimlo bod tasgau’r asesiad di-arholiad yn hydrin i ddysgwyr. Roedd pryder bod rhai
dysgwyr llai galluog yn cael trafferth gyda swm a lefel y darllen sy'n ofynnol, yn enwedig ar gyfer y dasg
straeon byrion.
2. Yn gyffredinol, roedd athrawon yn teimlo bod tasgau’r asesiad di-arholiad yn caniatáu i ddysgwyr arddangos
ystod o sgiliau pwysig, gan gynnwys ysgrifennu traethodau, dadansoddi themâu, deall iaith, a thrafod
strwythurau plot.
3. Adroddodd athrawon fod dysgwyr yn tueddu i fwynhau cwblhau'r tasgau ac yn croesawu'r amrywiaeth o
destunau yn arbennig.
Canfyddiadau dysgwyr
Cododd dysgwyr y pwyntiau canlynol mewn perthynas â’u profiad o gwblhau’r asesiadau di-arholiad:
1. Roedd rhai yn teimlo bod yr asesiadau di-arholiad yn lleihau'r pwysau ar eu harholiadau terfynol oherwydd
eu bod eisoes wedi sicrhau rhai marciau.
2. Trafododd y dysgwyr eu bod wedi datblygu sgiliau dadansoddi a rheoli amser gwerthfawr, a fyddai, yn eu
barn nhw, yn eu helpu i lwyddo yn yr arholiad, ond eu bod hefyd yn sgiliau y gellid eu cymhwyso i bynciau
eraill.
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Lefel
rheolaeth40

Canfyddiadau athrawon
Roedd safbwyntiau cymysg ynghylch lefel y rheolaeth yn yr asesiadau, gyda rhai yn awgrymu ei bod yn iawn ar bob
cam ac eraill yn nodi'r pwyntiau canlynol:
1. Wrth ystyried priodoldeb dysgwyr sy'n cwblhau'r asesiadau o dan amodau rheoledig, roedd rhai athrawon yn
teimlo bod y lefel hon o reolaeth yn rhy uchel, roedd eraill yn teimlo ei bod yn rhy isel. Arweiniodd hyn at
amheuaeth ynghylch arfer annheg a gwahanol ddulliau o weinyddu’r asesiadau di-arholiad ar draws
canolfannau, megis a yw'r asesiad wedi'i gwblhau mewn neuadd arholi neu ystafell ddosbarth neu a yw
dysgwr yn ailddrafftio ei asesiad. Roedd pryderon bod pwysau ar ysgolion i ennill graddau penodol ac
awgrymwyd y gallai rhai athrawon deimlo pwysau gan eu canolfan i gael dysgwyr i ailddrafftio o ganlyniad.
Roedd amheuaeth bod hyn yn digwydd mewn rhai canolfannau ac roedd teimlad bod hyn yn effeithio ar
degwch.
2. Roedd rhai yn teimlo y dylai pob dysgwr gwblhau'r asesiadau di-arholiad ysgrifenedig o dan yr un amodau,
gyda rhai'n awgrymu y dylid cwblhau'r asesiadau fel arholiadau i sicrhau tegwch.
3. Teimlai athrawon fod galluogi dysgwyr i gwblhau'r asesiadau di-arholiad ysgrifenedig ar unrhyw adeg yn
ystod eu hastudiaeth ar gyfer y cymhwyster yn gweithio'n dda oherwydd gall dysgwyr neilltuo amser priodol
i'r tasgau. Awgrymwyd hefyd y budd nad oedd dysgwyr yn gorfod colli gwersi eraill i gwblhau'r asesiadau diarholiad hyn fel sy'n wir mewn pynciau eraill, lle mae'n rhaid cwblhau'r asesiad di-arholiad yn ystod amser
penodedig.
4. Dywedwyd bod yr amser a ganiateir i ddysgwyr baratoi ar gyfer y tasgau yn briodol.

Adnoddau

Canfyddiadau athrawon
1. Cododd rhai athrawon bryderon ynghylch adnoddau. Awgrymwyd bod yn well gan rai canolfannau i
ddysgwyr gyflawni'r tasgau ar gyfrifiadur, a nododd rhai y gall fod yn anodd cael mynediad at ystafelloedd
TG.
2. Awgrymwyd hefyd bod y gofyniad i ddysgwyr ddefnyddio copïau glân o'r testun ar gyfer asesu yn gostus.

40

Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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Meini prawf
asesu

Parodrwydd a
hyfforddiant
athrawon

Agweddau i’w
cadw

Canfyddiadau athrawon
1. Teimlai athrawon yn bennaf fod y meini prawf asesu yn glir.
2. Roedd rhywfaint o ansicrwydd ynghylch yr hyn a olygir wrth dermau ynddo fel ‘aeddfed’ a ‘craff’. Cafwyd
awgrym y byddai enghreifftiau gan y corff dyfarnu yn helpu i egluro'r rhain.
3. Roedd teimlad bod y meini prawf asesu yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr wneud cryn dipyn yn y terfyn
amser, a all fod yn heriol ym marn rhai athrawon.
Canfyddiadau dysgwyr
Teimlai ychydig o ddysgwyr y gall meini prawf asesu fod yn ddryslyd i'r graddau bod rhai gwahaniaethau yn yr hyn
y mae'r meini prawf asesu yn gofyn iddynt ei ddangos, er bod y tasgau'n debyg ar gyfer TGAU Llenyddiaeth
Saesneg. Rhoddwyd trafodaeth ar nodweddion yr arddull fel enghraifft o hyn, oherwydd ei fod yn ofynnol mewn
asesiadau Llenyddiaeth Gymraeg ond nid mewn Llenyddiaeth Saesneg.
Canfyddiadau athrawon
1. Nododd mwyafrif yr athrawon eu bod yn teimlo'n barod i gyflwyno ac asesu'r asesiadau di-arholiad. Fe
wnaethant nodi bod y sgiliau gofynnol eisoes yn sgiliau a oedd gan athrawon Cymraeg, a gwnaethant
adrodd eu bod wedi cael hyfforddiant addas a deunyddiau enghreifftiol i'w cefnogi.
2. Gofynnodd ychydig am fwy o gyfleoedd hyfforddi i gynyddu eu hyder wrth asesu'r asesiadau di-arholiad,
ond dywedasant y gall fod yn anodd mynychu oherwydd cyfyngiadau amser a chyllid.
3. Roedd cais am fwy o ddeunyddiau enghreifftiol i gynorthwyo athrawon wrth asesu'r asesiadau di-arholiad.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar dasgau’r asesiad di-arholiad a oedd yn gweithio’n dda yn eu barn nhw ac
y dylid eu cadw os bydd unrhyw waith datblygu ar y cymhwyster. Roedd eu hymatebion yn cynnwys:
1. Mae tasgau’r asesiad di-arholiad yn bwysig oherwydd eu bod yn galluogi dysgwyr mwy ymarferol, a'r rhai
sy'n ei chael hi'n anodd mewn arholiadau, i ddangos eu gallu.
2. Mae dysgwyr yn cael cyfle i ddatblygu a dangos ystod o sgiliau gwerthfawr.
3. Mae'r trefniadau cyfredol yn rhoi digon o amser i ddysgwyr baratoi ar gyfer yr asesiad mewn gwersi, gyda
chefnogaeth briodol gan eu hathrawon.
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Meysydd i’w
datblygu

4. Mae yna ystod o destunau diddorol ac ysgogol i ddewis ohonynt, sy'n golygu y gall athrawon ddewis
llenyddiaeth a fydd yn ennyn diddordeb eu dysgwyr ac yn addas iddynt.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon hefyd nodi agweddau ar dasgau'r asesiad di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu
datblygu mewn unrhyw fersiwn o'r cymhwyster yn y dyfodol. Fe wnaethant roi'r awgrymiadau canlynol, rhai
ohonynt yr un fath ag agweddau y credai athrawon eraill y dylid eu cynnal:
1. Caniatáu mwy o amser i athrawon safoni marciau yn fewnol.
2. Caniatáu mwy o ryddid i ddewis y straeon byrion y mae dysgwyr yn eu hastudio (ond ni nodwyd a oedd hyn
yn golygu bod yr athro neu’r dysgwr yn dewis).
3. Adolygu'r straeon byrion i gynnwys rhai sy'n fwy deniadol i ddysgwyr.
4. Lleihau nifer y tasgau asesu di-arholiad i leihau pwysau ar athrawon.
5. Lleihau faint o ddarllen sy’n ofynnol i'w wneud yn haws ei reoli.
6. Newid y dasg straeon byrion fel bod llai o ailadrodd wrth asesu sgiliau cymharu.
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TGAU Cymraeg Ail Iaith
Mae'r crynodeb hwn yn dwyn canfyddiadau ynghyd o’r tri ymarfer ymgysylltu
canlynol a wnaed i ddeall canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o asesu diarholiad yng nghwrs TGAU Cymraeg Ail Iaith CBAC:
1. Grwpiau ffocws gydag athrawon – deg athro ar draws tri grŵp ffocws
2. Arolwg ar-lein i athrawon – 24 ymatebydd
3. Grwpiau ffocws gyda dysgwyr – pum grŵp ffocws, pob un yn cynnwys rhwng
chwech a deg dysgwr
Digwyddodd yr ymgysylltiad hwn yn ystod hydref 2019 a gwanwyn 2020. Trefnwyd
dau grŵp ffocws pellach ond nid oeddent yn gallu bwrw ymlaen, naill ai oherwydd
nad oedd y rhai a gofrestrodd wedi dod i’r sesiwn neu oherwydd bod rhy ychydig o
athrawon wedi cofrestru i fod yn bresennol.
Er bod y safbwyntiau a fynegir trwy'r fforymau hyn yn ystyrlon, gellir ond eu priodoli i
sampl fach ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau pob athro a dysgwr
TGAU Cymraeg Ail Iaith yng Nghymru.
Er bod Cymwysterau Cymru yn ystyried yr holl bwyntiau a godwyd trwy gydol ein
hymgysylltiad, pwrpas y ddogfen hon yw darparu crynodeb o'r prif themâu. Mae
esboniad manwl o'n hymagwedd at y prosiect yn y cyflwyniad.
Crynodeb o’r asesiad di-arholiad
Mewn TGAU Cymraeg Ail Iaith, mae dau asesiad siarad a gwrando. Mae asesu diarholiad werth 50% o gyfanswm y cymhwyster, ac mae pob asesiad yn werth 25% o’r
cymhwyster cyffredinol. Mae'r ddau asesiad yn seiliedig ar un o dair thema eang:
cyflogaeth, Cymru a'r byd, neu ieuenctid. Mae'r themâu hyn yn darparu'r cyd-destun
ar gyfer dysgu ar gyfer holl gydrannau'r cymhwyster.
Paratoi ar gyfer yr asesiadau:
Uned 1: Ymateb ar lafar i ysgogiad gweledol
Yn gyntaf, mae'r asesiad hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr wylio a gwrando ar
fideo, sydd oddeutu dau funud o hyd. Yna mae'n rhaid iddyn nhw drafod beth maen
nhw wedi'i weld, naill ai gyda phartner neu mewn grŵp o dri. Mae'r drafodaeth yn
digwydd o flaen athro.
Mae gan ddysgwyr ddeg munud i baratoi ar gyfer yr asesiad hwn. Yn ystod yr amser
hwn, rhaid iddynt wylio'r fideo ddwywaith a gweithio gyda'u partner neu grŵp i
gytuno sut byddant yn mynd ati i gynnal y drafodaeth. Rhaid goruchwylio'r amser
paratoi hwn yn llawn.
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Rhoddir taflen i ddysgwyr y gallant ei defnyddio i wneud nodiadau wrth wylio'r fideo.
Yna gallant ddefnyddio hon fel pwynt cyfeirio yn ystod yr asesiad. Nid yw'r daflen
hon yn cael ei hasesu ond rhaid i athrawon ei chadw a'i chyflwyno i'r corff dyfarnu,
CBAC, i'r rhai a ddewisir i fod yn y sampl gymedroli.
Uned 2: Cyfathrebu â phobl eraill
Yn gyntaf, mae'r asesiad hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ymgysylltu â
chyfres o ddeunyddiau ysgogol, megis graffiau, lluniau, neu destunau darllen byr. Yna
mae'n rhaid iddyn nhw drafod y deunyddiau, naill ai gyda phartner neu mewn grŵp o
dri. Mae'r drafodaeth yn digwydd o flaen athro.
Mae gan bob grŵp ddeg munud i baratoi ar gyfer yr asesiad hwn. Ar gyfer y dasg
hon, rhoddir dewis i ddysgwyr o dair cyfres o ddeunyddiau ysgogol. Yn ystod yr
amser paratoi, rhaid iddynt weithio gyda'r dysgwr/dysgwyr eraill yn eu grŵp i gytuno
ynghylch pa gyfres o ddeunyddiau y dylid ei thrafod. Wrth iddynt baratoi ar gyfer yr
asesiadau, gall dysgwyr wneud nodiadau, y gallant gyfeirio atynt yn ystod yr asesiad.
Yn wahanol i uned un, nid oes angen cyflwyno'r nodiadau hyn i CBAC at ddibenion
cymedroli. Rhaid goruchwylio'r amser paratoi yn llawn.
Cwblhau’r asesiadau:
Ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio mewn parau, dylai'r drafodaeth ar gyfer pob tasg bara
am chwech i wyth munud. Ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio mewn grwpiau o dri, dylai'r
drafodaeth ar gyfer pob tasg bara am wyth i ddeg munud.
Disgwylir i ddysgwyr ddangos y gallant gymryd rhan mewn trafodaeth trwy:
1. Ymateb i ysgogiad.
2. Cyfathrebu a rhyngweithio'n ddigymell ag eraill.
3. Gwrando ac ymateb i gyfraniadau gan eraill.
4. Mynegi barn ar bynciau amrywiol a chyfiawnhau'r farn honno.

Dylid caniatáu i ddysgwyr gynnal y drafodaeth yn annibynnol, er y gall yr athro
ymyrryd yn achlysurol i helpu i symud y drafodaeth yn ei blaen ac i helpu i sicrhau
bod pob ymgeisydd yn gallu dangos ei sgiliau. Rhaid recordio sain pob asesiad.
Darperir y deunyddiau a'r cwestiynau asesu i ganolfannau bob blwyddyn gan CBAC.
Mae'n ofynnol i bob canolfan gwblhau'r asesiadau yn nhymor yr haf, ar ddiwrnodau a
bennir gan CBAC. Mae hwn fel arfer yn gyfnod o dri diwrnod o fewn wythnos ar gyfer
uned un a thridiau dros yr wythnos ganlynol ar gyfer uned dau. Rhennir pob diwrnod
yn ddwy sesiwn (bore a phrynhawn), gyda gwahanol ddeunyddiau ysgogi yn cael eu
darparu ar gyfer pob sesiwn. Rhaid i unrhyw ddysgwyr sydd i fod i gwblhau eu
hasesiad yn ystod sesiwn gael eu goruchwylio mewn ‘ystafell ddal’ o’r amser y bydd y
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sesiwn honno’n cychwyn hyd nes iddynt gael eu hasesu. Rhaid i ddysgwyr beidio â
chael mynediad at ffonau symudol yn ystod yr amser hwn. Gellir cofrestru dysgwyr ar
gyfer un o'r unedau ym Mlwyddyn 10.
Mae’r ddau asesiad yn cael eu marcio’n fewnol gan athrawon. Dylai athrawon
ddefnyddio’r meini prawf asesu a ddarperir gan CBAC i farcio’r asesiadau.
1. Ar gyfer uned un, mae cyfanswm o 50 marc ar gael; dyfernir hyd at 30 marc
am wrando a hyd at 20 marc am siarad.
2. Ar gyfer uned dau, mae cyfanswm o 50 marc ar gael; dyfernir hyd at 10 marc
am wrando a hyd at 40 marc am siarad.
Unwaith y bydd athrawon wedi marcio’r asesiad, rhai eu safoni yn y ganolfan cyn
anfon sampl at CBAC i’w chymedroli. Ar y diwrnod y cyhoeddir canlyniadau TGAU,
mae pob canolfan yn derbyn adroddiad cymedrolwr sy'n rhoi adborth ar eu prosesau
asesu di-arholiad ym mhob asesiad. Cyhoeddir adroddiad prif gymedrolwr hefyd yn
flynyddol, sy’n amlinellu nodweddion allweddol asesu di-arholiad Cymraeg Ail Iaith y
flwyddyn honno.
Roedd y cymhwyster hwn ar gael i’w addysgu gyntaf ym mis Medi 2017 ac fe’i
dyfarnwyd gyntaf yn haf 2019 – gellir darllen manylion llawn gofynion yr asesiad diarholiad yn y fanyleb.

189

Thema
Pwrpas

Pwysoliad

Crynodeb o’r pwyntiau allweddol a godwyd
Canfyddiadau athrawon
Pan ofynnwyd iddynt beth oedd pwrpas tasgau’r asesiad di-arholiad mewn TGAU Cymraeg Ail Iaith yn eu
barn nhw, darparodd athrawon ystod o ymatebion. Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Cydnabod pwysigrwydd sgiliau llafaredd wrth ddysgu iaith.
2. Galluogi dysgwyr i arddangos eu sgiliau cyfathrebu.
3. Rhoi cyfle i ddysgwyr gwblhau asesiad, a sicrhau rhai marciau, cyn eu harholiadau ysgrifenedig.
Teimlai athrawon y gall hyn fod yn arbennig o gadarnhaol i ddysgwyr sy'n gwneud yn well nag y
maent yn ei ragweld yn yr asesiad di-arholiad.
Canfyddiadau dysgwr
Awgrymodd dysgwyr fod yr asesiadau di-arholiad yn cyflawni amrywiaeth debyg o ddibenion. Roedd y rhain
yn cynnwys:
1. Asesu sgiliau gwrando a siarad, nad oeddent yn teimlo y byddai'n bosibl mewn arholiadau
ysgrifenedig. Roeddent yn teimlo ei bod yn bwysig asesu’r sgiliau hyn oherwydd eu bod yn meddwl y
byddent yn fwyaf tebygol o gyfathrebu ar lafar yn y ‘byd go iawn’.
2. I'w helpu i baratoi ar gyfer cydrannau'r arholiadau. Fe wnaethant ddweud fod hyn yn rhannol
oherwydd eu bod eisoes wedi adolygu meysydd y pwnc, sydd hefyd yn cael eu hasesu yn yr
arholiadau.
3. Lleihau'r lefelau straen yr oeddent yn eu cysylltu ag asesiadau. Fe wnaethant ddweud fod hyn yn
rhannol oherwydd bod yr asesiad wedi'i gwblhau mewn amgylchedd cyfarwydd, gyda'r dysgwyr eraill
yn eu grŵp a'u hathro yn bresennol.
Canfyddiadau athrawon
Wrth ystyried faint mae unedau’r asesiad di-arholiad yn ei gyfrannu at y radd derfynol, roedd y rhan fwyaf o
athrawon yn teimlo bod y pwysoliad o 50% yn briodol. Darparodd ychydig eu rhesymeg dros y farn hon, gan
nodi:
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asesiadau

1. Mae’n adlewyrchu pwysigrwydd sgiliau llafaredd ac yn helpu i gefnogi targed Llywodraeth Cymru i
gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.41
2. Mae’n helpu i leihau’r pwysau mae llawer o ddysgwyr yn ei deimlo wrth gwblhau eu harholiadau
ysgrifenedig.
Canfyddiadau athrawon
Amser paratoi
Mynegodd athrawon farn gymysg ynghylch a yw amser paratoi o ddeng munud yn ddigonol i ddysgwyr
ddeall y deunyddiau ysgogol a pharatoi ar gyfer y tasgau.
1. Roedd rhai yn teimlo bod deng munud yn rhy fyr, yn enwedig ar gyfer uned un.
a. Fe wnaethant ddweud, unwaith y bydd dysgwyr wedi gwylio'r fideo ddwywaith, nad oes
ganddyn nhw lawer o amser i wneud nodiadau a siarad am eu hagwedd tuag at y drafodaeth
gyda'r dysgwyr eraill yn eu grŵp.
b. Awgrymodd rhai y dylai dysgwyr allu gwylio'r fideo ddwywaith, ac yna cael deng munud i'w
baratoi. Fodd bynnag, roedd rhai yn poeni y gallai hyn achosi rhai materion hydrinedd ar
ddiwrnod yr asesiad.
2. Roedd eraill yn teimlo bod deng munud yn ddigonol ar gyfer y ddwy uned oherwydd ei fod yn helpu
i sicrhau bod y drafodaeth yn ddigymell ac yn adlewyrchu sgyrsiau o ddydd i ddydd yn well, nad
ydynt yn paratoi ar eu cyfer yn aml.
3. Trafododd ychydig o athrawon sut y rhoddir wythnos i ddysgwyr baratoi ar gyfer asesiadau llafar
mewn TGAU Cymraeg Iaith a TGAU Saesneg Iaith, ond dim ond deng munud yn y cymhwyster hwn.
a. Roeddent o'r farn bod hyn yn annheg ac yn teimlo ei fod yn gwneud y cymwysterau eraill yn
gymharol haws.
b. Fe wnaethant hefyd ddweud y gall y gwahaniaethau ddrysu rhai dysgwyr.

Roedd athrawon yn cyfeirio at strategaeth iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ‘Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr’. Am fwy o wybodaeth, mae’r strategaeth ar
gael ar wefan Llywodraeth Cymru: Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr (senedd.cymru)
41
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c. Roeddent yn teimlo bod yr amser paratoi cyfyngedig a roddir mewn Cymraeg Ail Iaith yn fwy
priodol oherwydd nad yw dysgwyr yn gallu dysgu sgript, ac roeddent yn teimlo y dylai'r
cymwysterau eraill ymdrechu i gyd-fynd â hyn.
Tasgau
Roedd yna ymdeimlad cyffredinol bod mwyafrif yr athrawon yn hapus ar y cyfan gyda’r tasgau asesu eu
hunain, gyda rhai yn cyfeirio atynt fel rhai ‘cadarn’. Fodd bynnag, roedd rhai yn teimlo nad yw'r tasgau'n
adlewyrchu trafodaethau bywyd go iawn.
Themâu
1. Dywedodd rhai athrawon fod y tair thema eang y mae'r asesiadau’n seiliedig arnynt yn cynnig
hyblygrwydd da i ddysgwyr gwmpasu ystod eang o bynciau.
2. Dywedodd rhai fod y themâu yn galluogi dysgwyr o bob gallu i drafod materion sydd yn gyffredinol
o berthnasedd a diddordeb iddynt, ac sy’n arddangos eu sgiliau.
3. Mewn cyferbyniad, dywedodd ychydig o athrawon fod rhai o’r pynciau a oedd wedi ymddangos yn y
fideo ar gyfer uned un, fel bod yn yr ysbyty, yn anodd i lawer o ddysgwyr eu trafod neu ymwneud â
nhw.
Canfyddiadau dysgwyr
1. Mynegodd llawer o ddysgwyr bryder y gallai eu perfformiad yn yr asesiadau di-arholiad gael ei
effeithio gan faint y mae'r pwnc neu'r deunyddiau ysgogol y cânt eu hasesu arnynt fod yn addas
iddynt.
2. Dywedodd ychydig o ddysgwyr nad yw'r deunyddiau ysgogol bob amser yn realistig, a oedd yn gallu
tynnu eu sylw yn ystod yr asesiad.
3. Roedd rhai dysgwyr yn pryderu y gallai'r gofyniad i weithio mewn pâr neu grŵp effeithio'n annheg ar
berfformiad dysgwyr:
a. Dywedodd rhai eu bod yn poeni y gallai marciau rhai dysgwyr gael effaith negyddol os, er
enghraifft, nad yw dysgwyr eraill yn eu grŵp yn gweithio mor galed â nhw.
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Hygyrchedd

Lefel rheolaeth42
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b. Teimlai eraill y gallai marciau rhai dysgwyr gael effaith gadarnhaol oherwydd gallai dysgwyr
eraill yn eu grŵp wneud gwaith ychwanegol i'w helpu.
Canfyddiadau athrawon
Trafododd rhai athrawon pa mor hygyrch oedd tasgau’r asesiad di-arholiad ar gyfer dysgwyr llai galluog yn
eu barn nhw. Mynegodd yr athrawon hyn safbwyntiau gwahanol.
1. Roedd rhai yn teimlo bod dysgwyr llai galluog yn aml yn cael trafferth gyda thasgau’r asesiad diarholiad. Fe wnaethant awgrymu bod hyn oherwydd:
a. Maent yn ei chael yn anodd deall peth o'r derminoleg sy'n ofynnol ar gyfer rhai o'r
trafodaethau.
b. Mae rhai ohonynt yn ei chael hi'n anodd deall ac ymgysylltu â'r deunyddiau ysgogol, a
pharatoi ar gyfer y drafodaeth o fewn deng munud.
2. Roedd rhai yn teimlo bod yr amser paratoi yn iawn ar y cyfan i'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd deall y
deunyddiau ysgogol, oherwydd roeddent yn bryderus y gallent ddechrau poeni pe byddent gyda
mwy o amser.
3. Roedd rhai yn teimlo bod yr asesiadau di-arholiad, yn enwedig uned dau, yn helpu dysgwyr llai
galluog i gyflawni’r cymhwyster oherwydd:
a. Gallant gael cefnogaeth gan ddysgwyr eraill.
b. Mae defnyddio deunyddiau gweledol, fel lluniau a graffiau, yn hytrach na thestunau
ysgrifenedig, yn eu helpu i ddeall y dasg.
Canfyddiadau athrawon
Ymgymryd â’r dasg
1. Roedd ymdeimlad cyffredinol bod athrawon yn teimlo bod y rheolaethau sydd ar waith pan fydd
dysgwyr yn cwblhau'r asesiadau, megis amser paratoi dan oruchwyliaeth a dim ond yn gallu
defnyddio nodiadau a wneir yn ystod yr amser paratoi, yn briodol.
2. Awgrymodd ychydig fod proses yr asesiadau yn golygu bod llawer yn eu hystyried yn arholiad.
Roeddent yn tueddu i edrych ar hyn yn gadarnhaol oherwydd eu bod yn teimlo ei fod yn cael ei

Mae disgrifiad o'r hyn a olygir wrth 'lefel rheolaeth' wedi'i gynnwys yn y cyflwyniad.
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ystyried â’r un pwysigrwydd ag arholiad ysgrifenedig, ac yn helpu i sicrhau bod dull cyson o ran hyn
ar draws canolfannau.
Marcio’r dasg
Roedd gan athrawon safbwyntiau cymysg ynghylch pwy ddylai farcio’r asesiadau.
1. Dywedodd ychydig eu bod yn hoffi'r ffaith bod athrawon yn marcio'r asesiadau. Un o'r rhesymau a
roddwyd am hyn oedd ei fod yn golygu eu bod yn ymwneud yn llwyr â'r broses, sydd, yn eu barn
nhw, yn dda i'w datblygiad proffesiynol.
2. Dywedodd rhai y byddai'n well ganddynt i'r asesiadau gael eu marcio'n allanol oherwydd:
a. Ni fyddai marciau yn cael eu heffeithio gan wybodaeth flaenorol athro am y dysgwr nac awydd
iddynt wneud yn dda.
b. Byddai'n gyson â phynciau tebyg eraill, fel Ieithoedd Tramor Modern.
c. Dywedwyd nad oedd y meini prawf asesu yn ddigon penodol, felly roedd rhai athrawon yn
poeni am gywirdeb marcio.

Pa mor hylaw
oedd hyn i
athrawon a
chanolfannau

Canfyddiadau dysgwyr
Dywedodd rhai dysgwyr eu bod wedi derbyn adborth ansoddol ar eu perfformiad yn yr asesiadau diarholiad gan eu hathro. Fe wnaethant ddweud fod hyn yn ddefnyddiol oherwydd ei fod yn rhoi syniadau
iddynt ar sut y gallent wella yn y dyfodol.
Canfyddiadau athrawon
Maes trafod amlwg oedd pa mor hydrin oedd yr asesiadau ym marn athrawon, ar eu cyfer nhw a'u canolfan.
Cododd athrawon nifer o bryderon yn hyn o beth.
Pan mae’r dysgwyr yn cwblhau’r asesiadau
Teimlai nifer o athrawon nad yw'r diwrnodau penodol y mae’n rhaid i ddysgwyr gwblhau'r asesiadau arnynt
ar adeg ddelfrydol o'r flwyddyn. Fe wnaethant roi ystod o resymau dros y farn hon, gan gynnwys:
1. Ychydig iawn o amser sydd ganddynt i baratoi dysgwyr ar gyfer eu harholiadau ysgrifenedig unwaith
y bydd yr asesiad di-arholiad wedi'i gwblhau.
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2. Gall athrawon mewn pynciau eraill boeni am ryddhau eu dysgwyr i gwblhau’r asesiadau oherwydd eu
bod yn brysur yn paratoi ar gyfer arholiadau.
3. Mewn achosion pan fydd yr asesiadau'n digwydd yn syth ar ôl gwyliau'r Pasg, nid yw rhai dysgwyr
wedi bod mewn cyswllt â’r Gymraeg ers ychydig wythnosau, a all effeithio'n negyddol ar eu
perfformiad.
4. Mae'r ffaith bod uned un ac uned dau yn cael eu cwblhau dros wythnosau dilynol yn golygu:
a. Mae'r amser ar gyfer marcio a safoni mewnol yn dynn.
b. Mae athrawon allan o'r ystafell ddosbarth ar gyfer y rhan fwyaf o'u gwersi o fewn cyfnod o
bythefnos, ar adeg pan mae angen iddynt fod yn paratoi dysgwyr ar gyfer arholiadau.
c. Gall fod yn straen i athrawon hwyluso cymaint o asesiadau yn syth ar ôl ei gilydd.
Paratoi dysgwyr ar gyfer yr asesiadau
1. Esboniodd ychydig o athrawon, oherwydd bod rhai dysgwyr yn canfod y broses o wylio fideo,
cwblhau grid gyda nodiadau am beth maen nhw wedi'i weld a threfnu sgwrs yn anodd, roedd yn
rhaid iddyn nhw neilltuo llawer o amser gwersi i baratoi dysgwyr ar gyfer uned un. Roedd hyn yn
effeithio ar faint o amser oedd ganddyn nhw i baratoi dysgwyr ar gyfer unedau eraill y cymhwyster.
Y diwrnodau asesu
1. Dywedodd nifer o athrawon eu bod wedi profi heriau wrth sicrhau ystafelloedd priodol yn eu
canolfan ar gyfer y diwrnodau asesu.
2. Dywedodd rhai athrawon fod symud dysgwyr rhwng yr ystafell ddal, yr ystafell baratoi a'r ystafell
asesu ar yr adeg iawn yn heriol, yn enwedig mewn canolfannau lle mae'r ystafelloedd hyn wedi'u
gwasgaru ar draws safle'r ysgol.
3. Dywedodd rhai hefyd fod symud dysgwyr rhwng ystafelloedd yn golygu bod sicrhau nad yw dysgwyr
yn trafod yr asesiadau gyda dysgwyr nad ydyn nhw yn eu grŵp yn her ychwanegol.
4. Roedd pryder allweddol yn ymwneud â'r ffaith mai dim ond 30 munud cyn yr asesiad cyntaf mewn
sesiwn y caniateir i athrawon gael mynediad i'r deunyddiau asesu.
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a. Dywedwyd bod hyn yn arbennig o heriol i uned un oherwydd bod yn rhaid iddynt wylio'r ddau
fideo sydd ar gael ar gyfer y sesiwn honno, penderfynu pa un i'w ddefnyddio, gwneud
nodiadau am y fideos, a lawrlwytho ac argraffu'r deunyddiau priodol ar gyfer y dysgwyr, wrth
reoli cwestiynau gan ddysgwyr, cofrestru dysgwyr ar gyfer yr asesiad, a chysylltu â'r rhai sy'n
absennol hefyd.
b. Awgrymodd rhai y dylai athrawon allu lawrlwytho a gweld y deunyddiau o leiaf 24 awr ymlaen
llaw.
5. Dywedodd rhai athrawon eu bod yn ei chael yn anodd hwyluso'r asesiadau ar gyfer pob dysgwr o
fewn y tri diwrnod penodol. Dywedwyd bod hyn yn arbennig o heriol mewn canolfannau sydd â
charfan fawr neu nifer fach o athrawon, neu lle mae dysgwyr yn ailsefyll asesiad uned un ym
Mlwyddyn 11.
6. Dywedodd ychydig o athrawon y gall fod yn anodd recriwtio goruchwylwyr neu ddod o hyd i
athrawon cyflenwi sy'n siarad Cymraeg i gymryd eu dosbarthiadau wrth iddynt hwyluso'r asesiadau.
Roeddent yn amau y gallai hyn fod yn rhannol oherwydd bod pob canolfan yn cwblhau'r asesiadau ar
yr un diwrnodau penodol.
Marcio a safoni mewnol
1. Mynegodd nifer o athrawon bryderon ynghylch faint o amser sydd ei angen i farcio’r asesiadau.
a. Dywedodd rhai, oherwydd bod angen iddynt ganolbwyntio ar hwyluso'r asesiadau, yn hytrach
na marcio wrth iddynt gael eu cynnal, bod yn rhaid iddynt wrando ar y recordiadau wedyn.
Dywedon nhw fod hyn yn cymryd llawer o amser ac yn aml yn cael ei wneud yn eu hamser eu
hunain.
b. Dywedodd rhai eu bod yn teimlo bod yn rhaid iddynt farcio'r asesiadau tra bod dysgwyr yn eu
cwblhau oherwydd bod gwrando yn ôl ar y recordiadau yn anneniadol ac y byddai'n cymryd
gormod o amser.
c. Dywedodd rhai eu bod yn gas ganddynt farcio’r asesiadau oherwydd ei fod yn cymryd cymaint
o amser, a dywedodd rhai eu bod yn teimlo bod y broses farcio yn rhoi llawer o bwysau arnynt,
yn bennaf oherwydd diffyg amser.
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2. Dywedodd nifer o athrawon hefyd eu bod yn ei chael hi'n anodd safoni eu marciau yn fewnol o fewn
yr amserlenni. Roeddent yn teimlo y dylid cynnwys mwy o amser yn yr amserlenni ar gyfer y broses
hon.
3. Roedd rhai athrawon yn teimlo y gall y broses o gyflwyno marciau i'r corff dyfarnu gymryd llawer o
amser a bod yn anodd ei chyflawni o fewn yr amserlenni.

Sgiliau dysgwyr

Meini prawf
asesu

Effaith ar les athrawon
1. Dywedodd rhai athrawon fod y cyfuniad o’r llwyth gwaith i’w baratoi a hwyluso, marcio a safoni'r
asesiadau yn fewnol yn golygu bod y gofynion a grëir gan yr asesiad di-arholiad yn annheg ar
athrawon, gyda rhai'n dweud bod athrawon yn aml yn gorfod gweithio'n hwyr am nifer o nosweithiau
yn olynol i allu cwblhau popeth.
2. Yn yr un modd, dywedodd rhai athrawon eu bod yn teimlo bod diwrnod yr asesiadau yn straen ac yn
flinedig, ac yn aml yn teimlo llawer o bwysau.
Canfyddiadau athrawon
Dywedodd rhai athrawon yn benodol eu bod yn hoffi'r ffaith nad yw'r asesiadau'n caniatáu i ddysgwyr
ddysgu sgript ar eu cof. Roeddent yn teimlo bod peidio â’u gadael i baratoi cyn yr asesiad yn annog
dysgwyr i ddatblygu rhuglder a digymelldeb yn eu sgiliau llafaredd, sy'n eu helpu i ddod yn siaradwyr
naturiol o’r iaith.
Canfyddiadau dysgwyr
Roedd dysgwyr yn teimlo eu bod wedi ennill y canlynol, o ganlyniad i gwblhau’r asesiadau di-arholiad:
1. Mwy o hyder yn y Gymraeg sgyrsiol, yr oeddent yn meddwl y gallent ei defnyddio mewn bywyd bob
dydd.
2. Cyfle i ddatblygu a dangos sgiliau gwerthfawr, fel gweithio gyda dysgwyr eraill a rhannu syniadau.
3. Dealltwriaeth o iaith, fel y gwahaniaeth rhwng yr amser gorffennol a'r amser presennol. Roeddent yn
teimlo y gallai hyn fod yn ddefnyddiol pe byddent am ddysgu ieithoedd eraill yn y dyfodol.
Canfyddiadau athrawon
1. Roedd gan athrawon farn gymysg ar eglurdeb y meini prawf asesu:
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Safoni

Parodrwydd
athrawon
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a. Teimlai rhai fod peth o'r geiriad yn amwys neu'n aneglur. Er enghraifft, dywedon nhw eu bod
yn ansicr beth oedd y gwahaniaeth rhwng dysgwr yn defnyddio ‘ystod o batrymau iaith yn
gywir’ neu ‘ystod eang o batrymau iaith yn gywir iawn’.
b. O ganlyniad, mynegodd rhai bryderon y gallai athrawon fod yn dehongli'r meini prawf yn
wahanol, a allai arwain at ddiffyg cysondeb wrth farcio, o fewn a rhwng canolfannau, yn eu
barn nhw. Dywedodd eraill eu bod yn teimlo'n ansicr beth sy'n ddisgwyliedig i ddysgwyr
gyflawni marc penodol.
c. Teimlai eraill fod y meini prawf asesu yn glir, gan ddweud bod angen cael elfen o hyblygrwydd.
Canfyddiadau athrawon
1. Dywedodd ychydig o athrawon y gall fod yn anodd safoni gwaith yn fewnol yn effeithiol o fewn adran
fach oherwydd mai dim ond ychydig o bobl sy'n gallu trafod y gwaith a chytuno ar farc. Roeddent yn
teimlo y gallai mewnwelediad mwy o athrawon fod yn ddefnyddiol mewn rhai achosion.
2. Teimlai rhai athrawon y gallai proses o draws-safoni fod yn ddefnyddiol i ysgolion neu adrannau llai i
helpu i wella hyder a chysondeb wrth farcio.43 Fodd bynnag, nid oeddent yn credu y byddai'n
ymarferol i ysgolion mwy gymryd rhan yn y broses, yn enwedig o fewn yr amserlenni cyfredol ar gyfer
cyflwyno marciau.
Canfyddiadau athrawon
Parodrwydd athrawon
1. Nododd mwyafrif yr athrawon eu bod yn teimlo rhywfaint yn barod i gyflwyno ac asesu'r asesiadau
di-arholiad. Dywedodd ychydig eu bod yn teimlo'n barod oherwydd eu bod â phrofiad o addysgu’r
pwnc a dywedodd ychydig o rai eraill fod yr hyfforddiant a gawsant gan y corff dyfarnu wedi eu
paratoi'n dda.
2. Yn gyffredinol, roedd yr ychydig a nododd nad oeddent yn teimlo'n barod i asesu'r asesiadau diarholiad yn cysylltu eu barn â phryderon ynghylch eglurder y meini prawf asesu. Nododd ychydig eu
bod yn teimlo y bydd eu hyder wrth farcio yn gwella wrth iddynt gael mwy o brofiad o ddefnyddio'r
meini prawf, a gofynnodd ychydig am fwy o hyfforddiant i'w helpu i ddeall y meini prawf asesu.

Traws-safoni yw’r broses lle mae athrawon yn gweithio gydag ysgolion (neu glystyrau) eraill i safoni gwaith dysgwyr cyn cyflwyno marciau i’r corff dyfarnu.
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Hyfforddiant
1. Er bod ymdeimlad cyffredinol bod cyrsiau hyfforddi a hwylusir gan y corff dyfarnu yn ddefnyddiol,
dywedodd rhai fod cost y cwrs, ynghyd â chost cyflenwi staff, yn golygu nad yw pob athro yn gallu
mynychu.

Agweddau i’w
cadw

Deunyddiau enghreifftiol
1. Dywedodd ychydig o athrawon fod y deunyddiau enghreifftiol a ddarperir gan y corff dyfarnu wedi
bod o gymorth wrth ddatblygu eu dealltwriaeth o'r safonau disgwyliedig yn yr asesiadau di-arholiad.
2. Fodd bynnag, gofynnodd eraill am enghreifftiau pellach o waith sy'n dangos cyrhaeddiad dysgwyr ar
draws yr ystod lawn o farciau, i'w helpu gyda marcio a safoni mewnol.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon nodi agweddau ar yr asesiadau di-arholiad a oedd yn gweithio’n dda yn eu barn nhw
ac y dylid eu cadw os bydd unrhyw waith datblygu ar y cymhwyster. Roedd ymdeimlad cyffredinol bod
athrawon yn eithaf hapus gyda'r tasgau asesu eu hunain ac yn teimlo na ddylid eu newid gormod. Roeddent
hefyd yn teimlo ei bod yn bwysig cadw elfen llafaredd yr asesiad di-arholiad oherwydd ei bod yn helpu i
ddatblygu hyder dysgwyr wrth ddefnyddio'r Gymraeg ac fe'i hystyrir yn llai o bwysau nag arholiad
ysgrifenedig.
Dyma’r agweddau penodol ar y tasgau y dywedodd athrawon yr oeddent yn eu hoffi’n benodol:
1. Yr opsiwn i ddysgwyr weithio mewn grwpiau.
2. Y cyfle i ddysgwyr ymateb i ysgogiadau ysgrifenedig yn uned dau.
3. Y ffaith bod y tasgau yn annog trafodaeth naturiol rhwng dysgwyr ac nid yn seiliedig ar ddysgwyr yn
dysgu sgript ar eu cof ymlaen llaw.
4. Ehangder a pherthnasedd y pynciau trafod a'r ysgogiadau.
5. Y ffordd mae uned dau yn adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd ar gyfer uned un trwy
eu hannog i ddarparu ychydig mwy o fanylion.
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6. Y ffaith y gall dysgwyr wneud camgymeriadau yng nghywirdeb eu cyflwyniad a dal i gyflawni marciau
uchel. Teimlwyd y byddai ffocws cryf ar gywirdeb mewn pethau fel treigladau yn peidio ag annog
dysgwyr i ddatblygu sgiliau siarad naturiol.
7. Eu bod yn ymdrin ag ystod o sgiliau pwysig, fel siarad, gwrando, darllen a deall.

Meysydd i’w
datblygu

Ymhlith yr agweddau eraill ar yr asesiadau di-arholiad y nododd athrawon a oedd yn nodwedd gref o'r
fanyleb gyfredol oedd:
1. Y diwrnodau penodol ar gyfer yr asesiadau.
2. Pwysoliad o 50% ar gyfer sgiliau siarad a gwrando.
3. Mae ganddyn nhw ddigon o amser i baratoi dysgwyr yn dda ar gyfer yr asesiad.
4. Yr amser y dylai dysgwyr siarad.
5. Mae'r asesiad yn cael ei hwyluso gan athro.
Canfyddiadau athrawon
Gofynnwyd i athrawon hefyd nodi agweddau ar yr asesiadau di-arholiad yr hoffent eu gweld yn cael eu
datblygu mewn unrhyw fersiwn o'r cymhwyster yn y dyfodol. Fe wnaethant roi'r awgrymiadau canlynol, gyda
rhai ohonynt yn gwrthdaro ag agweddau y credai athrawon eraill y dylid eu cynnal:
1. Caniatáu i athrawon a swyddogion arholiadau gyrchu'r deunyddiau ar gyfer yr asesiadau y diwrnod
blaenorol.
2. Cynyddu nifer y diwrnodau y gellir cwblhau'r asesiadau arnynt, o dri i naill ai pedwar neu bump.
3. Newid y dyddiadau asesu, gyda rhai yn gwneud yr awgrymiadau penodol canlynol:
a. Symud y diwrnodau asesu ar gyfer y ddwy uned i gyfnod yn gynharach yn y flwyddyn
academaidd i ganiatáu mwy o amser i baratoi ar gyfer yr arholiadau ysgrifenedig.
b. Symud y dyddiadau asesu ar gyfer uned un i gyfnod yn gynharach yn y flwyddyn academaidd i
ledaenu'r ddau asesiad.
c. Rhoi hyblygrwydd i ganolfannau o ran pryd byddant yn dewis cynnal yr asesiadau.
d. Cael dau gyfnod asesu.
4. Lleihau nifer y tasgau gweinyddol y mae'n rhaid i athrawon eu cwblhau yn union cyn yr asesiadau.
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5. Galluogi dysgwyr i weld y deunyddiau ysgogol ymlaen llaw i gael gwared ar yr angen i'w cadw mewn
ystafell ddal tan amser eu hasesiadau.
6. Cynyddu'r amser paratoi i ddysgwyr ar gyfer uned un.
7. Cyflwyno elfen gyflwyno unigol i gyd-fynd ag un o dasgau’r asesiad di-arholiad yn y cymhwyster
TGAU Cymraeg Iaith.
8. Addasu’r dasg yn uned dau fel bod dysgwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio'r wybodaeth at bwrpas
penodol, fel gwneud trefniadau ar gyfer rhywbeth.
9. Newid yr amserlenni ar gyfer cyflwyno marciau fel bod gan athrawon fwy o amser i farcio a safoni'r
gwaith yn fewnol.
10. Symleiddio'r broses ar gyfer cyflwyno marciau i'r corff dyfarnu.
11. Darparu mwy o hyfforddiant i athrawon.
12. Lleihau nifer yr asesiadau di-arholiad i un asesiad llafar.
13. Canolbwyntio’r asesiadau ar waith unigol, yn hytrach na gwaith grŵp.
14. Adolygu'r asesiadau i sicrhau eu bod yn hygyrch i ddysgwyr llai galluog.
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Themâu trawsbynciol o ymgysylltu ag athrawon
Roedd llawer o'r themâu a gododd yn ystod trafodaethau ynghylch asesu di-arholiad
gydag athrawon yn benodol i’r pwnc a drafodwyd. Fodd bynnag, roedd rhai themâu
a gododd ar draws mwy nag un pwnc. Roedd yn amlwg o’r trafodaethau bod
safbwyntiau’n gymysg ond, mewn llawer o achosion, roedd trafodaethau'n tueddu i
ganolbwyntio ar faterion a meysydd i'w gwella. Isod ceir crynodeb o rai o'r themâu
trawsbynciol hyn.
Awydd i gadw asesu di-arholiad
Dywedodd llawer o athrawon eu bod am i asesu di-arholiad barhau i fod yn rhan o'r
cymhwyster yn eu pwnc. Fodd bynnag, mewn pynciau lle'r oedd yr asesiad ar ffurf
ymateb ysgrifenedig, roedd awydd i'r dasg/tasgau asesu'n well y sgiliau ymarferol y
mae dysgwyr yn eu defnyddio wrth gwblhau'r asesiad di-arholiad.
Pwrpas
Pan ofynnwyd iddynt beth oedd pwrpas asesu di-arholiad yn eu barn hwy, roedd rhai
themâu cyffredin. Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Asesu sgiliau na ellir eu hasesu drwy arholiad ysgrifenedig.
2. Caniatáu i ddysgwyr ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau ar
gyfer y byd gwaith.
3. Caniatáu asesu sgiliau ymarferol sy'n rhan annatod o'r pwnc.
4. Rhoi cyfle i'r rhai sy'n ei chael hi’n anodd mewn arholiadau ddangos
sgiliau mewn amgylchedd lle mae llai o bwysau.
5. Rhoi cyfle i ddysgwyr astudio'n annibynnol.
Pwysoliad
Wrth drafod pwysoliad y tasgau, roedd y safbwyntiau'n gymysg ymhlith athrawon o
fewn ac ar draws pynciau. Roedd rhai athrawon yn teimlo bod y pwysoliad yn iawn
tra oedd eraill yn teimlo y dylai fod yn werth mwy. Roedd y rhesymau a roddwyd am
hyn yn cynnwys nad yw'r pwysoliad yn adlewyrchu faint o waith sy'n gysylltiedig â
pharatoi ar gyfer neu gwblhau'r dasg/tasgau, neu mae'n anghymesur mewn
perthynas â chydrannau’r cymhwyster sy’n cael eu harholi.
Lefel rheolaeth a chysondeb gweinyddu ar draws canolfannau
Roedd rhai athrawon o'r farn bod amrywiaeth yn y gwaith o weinyddu tasgau asesu
di-arholiad ar draws canolfannau. Roedd teimlad bod lefelau is o reolaeth mewn
meysydd fel ymgymryd â thasgau yn golygu bod anghysondebau o ran:
1. Lefel y mewnbwn gan athrawon.
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2. Y lleoliad y mae dysgwyr yn sefyll yr asesiad ynddo.
3. A yw dysgwyr yn cwblhau holl elfennau gofynnol yr asesiad.
4. Faint o amser a roddir i ddysgwyr i gwblhau'r dasg.
Weithiau priodolwyd y camau dyfalu hyn i'r pwysau a deimlir gan athrawon i gael
canlyniadau i'w dysgwyr ac i fynd drwy holl gynnwys y fanyleb mewn pryd. Roedd
rhai athrawon yn pryderu bod yr anghysondebau hyn yn creu lefel o annhegwch i
ddysgwyr yn yr ystyr bod profiadau a chyfleoedd dysgwyr wrth sefyll yr asesiad yn
wahanol.
Adborth ac arweiniad
Er bod athrawon mewn rhai pynciau yn fodlon ar faint o arweiniad ac adborth y
gallent eu darparu, dywedodd rhai athrawon yr hoffent gael y cyfle i roi mwy.
Soniwyd yn arbennig am yr awydd i roi mwy o adborth mewn perthynas â dysgwyr â
lefelau gallu is.
Sgiliau dysgwyr ac ymgysylltu
Mewn nifer o bynciau, teimlai athrawon fod asesiadau di-arholiad yn caniatáu i
ddysgwyr ddangos eu sgiliau, i ryw raddau o leiaf. Cafwyd awgrymiadau gan
athrawon bod dysgwyr yn mwynhau asesiadau di-arholiad ac, mewn rhai achosion,
priodolwyd hyn i'r amrywiaeth a ddaw yn ei sgil i ddysgu ac asesu mewn rhai
pynciau.
Mewn pynciau lle mae'r asesiad di-arholiad yn caniatáu elfen o ddewis i ddysgwyr o
ran ffocws y dasg neu'r cwestiwn i'w ateb, teimlai rhai athrawon fod hyn yn fuddiol i
ddysgwyr oherwydd gallant ddewis pa dasg i ymateb iddi yn seiliedig ar lefel eu
dealltwriaeth neu'r hyn y maent yn ei wneud yn dda.
Hygyrchedd
Roedd safbwyntiau gwrthgyferbyniol mewn rhai pynciau ynghylch hygyrchedd yr
asesiadau di-arholiad i ddysgwyr, yn enwedig y rhai â lefelau gallu is. Teimlai rhai fod
agweddau ar yr asesiadau di-arholiad ar gyfer eu pwnc sy'n ei gwneud yn anos i
ddysgwyr eu deall. Roedd y rhain yn cynnwys:
1. Lefel y sgiliau sydd ei hangen o ran llythrennedd neu'r gallu i weithio'n
annibynnol.
2. Yr amser a roddir i baratoi ar gyfer asesiadau llafar.
3. Yr adborth prin y caniateir i athrawon ei roi.
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Teimlai eraill fod asesiadau di-arholiad yn rhoi cyfle i ddysgwyr ennill rhai marciau a’i
fod yn gyfle da i'r rhai nad ydynt yn gwneud yn dda mewn sefyllfa arholiad lle gall
pwysau amser, lefel yr ysgrifennu sydd eih angen neu'r pwysau o eistedd mewn
neuadd arholiad ddylanwadu ar berfformiad.
Awgrymodd athrawon mewn rhai pynciau y dylid cael lefel o wahaniaethu o fewn yr
asesiad di-arholiad ac awgrymodd rhai y dylai’r asesiadau gael eu haenu.
Pa mor hylaw oedd yr asesiadau i athrawon a chanolfannau
Dywedodd rhai athrawon eu bod yn teimlo bod maint y gwaith sydd ei angen i
baratoi dysgwyr i gwblhau’r asesiad di-arholiad yn heriol. Mewn rhai achosion,
teimlai athrawon fod hyn yn effeithio ar yr amser a oedd ar gael i addysgu cynnwys
ar gyfer agweddau eraill ar y cwrs. Dywedodd rhai hefyd eu bod yn ei chael hi’n
anodd dod o hyd i'r amser sydd ei angen i baratoi adnoddau a deunyddiau yn eu
horiau gwaith arferol, yn enwedig mewn pynciau lle mae manylion y dasg yn cael eu
rhyddhau yn agos at y dyddiad asesu.
Teimlai rhai fod newidiadau mewn pynciau sy'n digwydd ar draws blynyddoedd yn
ychwanegu at y llwyth gwaith a gall fod yn cymryd llawer o amser i baratoi ar eu
cyfer, yn enwedig mewn pynciau lle mae tasg(au) yr asesiad di-arholiad yn newid bob
blwyddyn.
Nododd rhai anawsterau o ran galluogi dysgwyr i gwblhau'r asesiad di-arholiad os
ydynt yn absennol yn ystod y cyfnod asesu.
Cododd llawer anawsterau o ran logisteg yn eu canolfan pan fydd dysgwyr yn sefyll
asesiadau. Roedd yr anawsterau hyn yn cynnwys:
1. Argaeledd ystafelloedd.
2. Hyd asesu sy'n gwrthdaro â hyd gwersi wedi'u hamserlennu.
3. Nifer yr ystafelloedd sydd eu hangen ar gyfer asesiadau llafar ac ymarferol.
Mewn rhai achosion, nododd ysgolion mwy fod maint y garfan yn ychwanegu at y
problemau hyn.
Cododd rhai athrawon bwyntiau mewn perthynas â lles athrawon. Cafwyd
trafodaethau ynghylch y pwysau a deimlir gan athrawon i gael marciau da i ddysgwyr
ar dasgau asesu di-arholiad a theimlai rhai fod y llwyth gwaith yn cael effaith
andwyol ar les athrawon.
Dywedodd rhai hefyd fod anfon neu lanlwytho dogfennau, recordiadau a thystiolaeth
arall i'r corff dyfarnu yn cymryd llawer o amser a bod yn rhaid ei gwblhau i derfyn
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amser tynn yn aml. Dywedwyd bod hyn yn achosi straen ac weithiau'n golygu bod yn
rhaid i athrawon weithio y tu allan i oriau arferol.
Ystyriaethau o ran adnoddau
Codwyd pryderon cyllidebol hefyd fel mater mewn sawl pwnc. Roedd y pryderon hyn
yn cynnwys:
1. Bod â’r arian i gael yr adnoddau gofynnol megis copïau glân o destunau
llenyddiaeth neu ddeunyddiau mewn pynciau fel celf a dylunio, a dylunio a
thechnoleg.
2. Anhawster cael gafael ar offer TG i gwblhau asesiadau di-arholiad gyda
dysgwyr.
3. Anhawster cael gafael ar staff cyflenwi mewn pynciau lle mae angen i’r
athrawon gael eu rhyddhau o’u hamserlenni arferol ar gyfer yr asesiadau.
Marcio
Mewn pynciau lle mae asesiadau di-arholiad wedi'u marcio'n allanol, roedd athrawon
yn gyffredinol yn cefnogi'r dull hwn, gyda rhai'n awgrymu y byddai eu llwyth gwaith
yn rhy uchel pe bai disgwyl iddynt farcio'r asesiad.
Mewn pynciau lle mae'r asesiadau di-arholiad wedi'u marcio'n fewnol, dywedodd
rhai athrawon eu bod yn teimlo ei fod yn hwylus. Fodd bynnag, awgrymodd y
mwyafrif ei bod yn cymryd llawer o amser ac yn aml yn cymryd mwy o'u hamser eu
hunain i'w cwblhau, yn enwedig lle maent yn marcio ar gyfer carfan fawr.
Awgrymodd rhai yr hoffent i'r gwaith gael ei farcio'n allanol er mwyn sicrhau
didueddrwydd a lleihau llwyth gwaith.
Eglurder y meini prawf asesu
Roedd gan yr athrawon farn gymysg am y meini prawf asesu o fewn ac ar draws
pynciau. Dywedodd rhai athrawon eu bod yn glir ond awgrymodd eraill yr hoffent
gael mwy o arweiniad ynddynt. Dywedodd rhai eu bod yn aneglur ac yn agored i'w
dehongli mewn mannau, a dywedwyd bod hynny’n ei gwneud yn anodd dewis rhwng
bandiau gradd. Dywedwyd bod geiriau fel ‘cyfyngedig’ neu ‘aeddfed’ yn anodd eu
dehongli a bod ansoddeiriau fel ‘rhai’ neu ‘eang’ yn cael eu hystyried yn amwys.
Roedd rhai yn pryderu y gallai hyn arwain at anghysondeb o ran marcio ar draws
canolfannau.
Awgrymodd athrawon mewn nifer o bynciau y byddai enghreifftiau ychwanegol yn
helpu i wella eglurder a hyder athrawon.
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Adborth cymedroli
Mewn rhai pynciau, teimlai athrawon fod yr adborth a gawsant gan gymedrolwyr yn
rhy gyffredinol. Dywedodd rhai fod hyn yn effeithio ar y graddau y gallant ddysgu a
gwella eu haddysgu a'u marcio yn y blynyddoedd dilynol.
Parodrwydd athrawon
Dywedodd y rhan fwyaf o athrawon eu bod yn teimlo'n barod i gyflwyno'r asesiad diarholiad yn eu pwnc. Roedd athrawon yn gwerthfawrogi hyfforddiant a dywedodd
llawer ei fod yn ddefnyddiol, ond nododd y mwyafrif llethol fod y gost o fynychu ac
anawsterau wrth drefnu athrawon i’w cyflenwi yn golygu nad yw pob athro sydd am
fynd yn gallu gwneud hynny.
Gwnaeth rhai athrawon geisiadau am fwy o hyfforddiant sy'n canolbwyntio'n
benodol ar elfen asesu di-arholiad y cymhwyster.
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Cydnabyddiaethau
Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'r holl ddysgwyr ac athrawon a gyfrannodd
at yr ymchwil hon.
Rydym hefyd yn ddiolchgar i AlphaPlus a Strategic Research and Insight, a weithiodd
ochr yn ochr â ni i gwblhau rhai elfennau o'r gwaith hwn.
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