
Asesiadau athrawon: atgyfnerthu 
trefniadau i wella dibynadwyedd, 
cysondeb a hyder

Llywodraeth Cymru

Dogfen Ymgynghori

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2014
Camau i’w cymryd: Ymatebion erbyn 6 Mawrth 2015

Rhif: WG23263



© Hawlfraint y Goron 2014 

WG23263

Trosolwg  Diben yr ymgynghoriad hwn yw gwahodd sylwadau ar y newidiadau 
posibl canlynol i wella dibynadwyedd, cysondeb a hyder o safbwynt 
asesiadau athrawon. Mae’r cynigion yn trafod a ddylid cyflwyno’r 
canlynol a sut y dylid eu cyflwyno:

• ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol (drwy gonsortia 
rhanbarthol) wella’r trefniadau ar gyfer asesiadau athrawon

• atgyfnerthu’r system bresennol o gymedroli gan y grwpiau clwstwr 
drwy ei gwneud hi’n ofyniad statudol i bob ysgol yng Nghyfnodau 
Allweddol 2 a 3 gymryd rhan

• estyn y system bresennol o gymedroli gan y grwpiau clwstwr yng 
Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 er mwyn cynnwys y Cyfnod Sylfaen

• cyflwyno system newydd o wirio allanol ar gyfer Cyfnodau 
Allweddol 2 a 3.

Sut i ymateb Dylid e-bostio ymatebion i’r ddogfen ymgynghori hon i gyrraedd 
postio i’r cyfeiriad isod erbyn 6 Mawrth 2015 fan bellaf. 

Rhagor o Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print 
wybodaeth bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.
a dogfennau 
cysylltiedig Mae’r dogfennau ymgynghori ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru 

yn www.cymru.gov.uk/ymgyngoriadau 

Manylion  I gael rhagor o wybodaeth: 
cysylltu Y Gangen Asesu
 Yr Adran Addysg a Sgiliau
 Llywodraeth Cymru
 Parc Cathays
 Caerdydd
 CF10 3NQ

 e-bost: Assessment@cymru.gsi.gov.uk

 Ffôn: 029 2082 3222

Asesiadau athrawon: atgyfnerthu 
trefniadau i wella dibynadwyedd, 
cysondeb a hyder



Diogelu data Sut y byddwn yn defnyddio’r farn a’r wybodaeth a  
roddwch inni

 Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld yn llawn 
gan staff Llywodraeth Cymru sy’n gweithio ar y materion y mae’r 
ymgynghoriad hwn yn ymdrin â nhw. Mae’n bosibl y bydd aelodau 
eraill o staff Llywodraeth Cymru yn gweld yr ymateb hefyd, er mwyn 
eu helpu i gynllunio ymgyngoriadau ar gyfer y dyfodol.

 Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o’r 
ymatebion i’r ddogfen hon. Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn 
cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu 
ran o gyfeiriad) yr unigolyn neu sefydliad a anfonodd yr ymateb yn 
cael eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Mae hynny’n helpu i ddangos bod 
yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol. Os nad ydych yn  
dymuno i’ch enw a’ch cyfeiriad gael eu cyhoeddi, rhowch wybod 
inni yn ysgrifenedig wrth anfon eich ymateb. Byddwn wedyn yn 
cuddio’ch manylion.     

 Mae’n bosibl y bydd yr enwau a’r cyfeiriadau y byddwn wedi’u 
cuddio yn cael eu cyhoeddi’n ddiweddarach, er nad yw hynny’n 
debygol o ddigwydd yn aml iawn. Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu 
i’r cyhoedd gael gweld gwybodaeth a gedwir gan lawer o gyrff 
cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Mae hynny’n cynnwys 
gwybodaeth sydd heb ei chyhoeddi. Fodd bynnag, mae’r gyfraith 
hefyd yn caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn ôl dan rai amgylchiadau. 
Os bydd unrhyw un yn gofyn am gael gweld gwybodaeth a gadwyd 
yn ôl gennym, bydd rhaid inni benderfynu a ydym am ei rhyddhau ai 
peidio. Os bydd rhywun wedi gofyn inni beidio â chyhoeddi ei enw 
a’i gyfeiriad, bydd hynny’n ffaith bwysig i ni ei chadw mewn cof. 
Fodd bynnag, fe allai fod rheswm pwysig dros orfod datgelu enw 
a chyfeiriad unigolyn, er ei fod wedi gofyn i ni beidio â’u cyhoeddi. 
Byddem yn cysylltu â’r unigolyn ac yn gofyn am ei farn cyn gwneud 
unrhyw benderfyniad terfynol i ddatgelu’r wybodaeth. 
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1. Cyflwyniad 
 

Assessment is a process that helps focus the attention of students, 
parents, teachers, school leaders and policy makers on what matters 
most in an education system: the learning. Assessment of students is 
essential to measure their individual progress and performance and 
plan further steps for improvement of teaching and learning1. 

 
Mae asesu’n helpu athrawon. Mae asesu’n helpu dysgwyr. Mae asesu hefyd 
yn helpu i roi gwybodaeth i Lywodraeth Cymru am gynnydd dysgwyr yn ystod 
eu taith drwy’r ysgol. Mae gan asesu ffurfiannol ac asesu cyfunol wahanol 
ddibenion a buddiannau.  
 
Mae asesu ffurfiannol yn canolbwyntio ar gyflawniad y dysgwr ac ar sut y 
gallant symud ymlaen, yn hytrach nag ar Ddeilliannau’r Cyfnod Sylfaen a 
Disgrifiadau Lefel y Cwricwlwm Cenedlaethol. Nid yw asesu ffurfiannol yn 
rhywbeth y gellid nac a ddylai gael ei reoleiddio, ond dylai ganolbwyntio ar y 
dysgwyr, eu hamcanion a’u camau datblygiadol. Drwy hyn, mae athrawon yn 
cael gwybodaeth fanwl am gryfderau dysgwyr unigol ac am y meysydd lle 
mae angen ymyrraeth a chymorth pellach a all wedyn gael eu cynnwys wrth 
gynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae ymchwil wedi dangos buddiannau defnyddio 
asesu ffurfiannol yn llwyddiannus2. Mae asesu ffurfiannol yn nodwedd bwysig 
o’r cwricwlwm cenedlaethol cyfredol, ac mae’n hanfodol i gyflawni’r 
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh). 
 
Mae asesu statudol ar ddiwedd camau a chyfnodau’n rhoi trosolwg i ni o 
gyraeddiadau unigolion a grwpiau ar yr union adeg honno. Drwy’r mesurau, 
h.y. Deilliannau’r Cyfnod Sylfaen a Disgrifiadau Lefel y Cwricwlwm 
Cenedlaethol, gallwn weld mathau ac ystod y perfformiad y dylai dysgwyr sy’n 
gweithio ar ddeilliant penodol allu ei ddangos. Nid yw’r mesurau hyn wedi cael 
eu cynllunio ar gyfer eu defnyddio o ddydd i ddydd â dysgwyr nac ar gyfer 
cynhyrchu data hanner tymor neu dymor cyfan. Maent yn fodd i wirio cynnydd 
ar ôl ysbeidiau rheolaidd, rhesymol, i roi darlun Cymru gyfan i ni o gynnydd 
(drwy ei gyfraniad at y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion) 
ac maent yn rhoi data cadarn a chyflawn ar gyfer symud ymlaen o ysgolion 
cynradd i ysgolion uwchradd. 
 
Yn dilyn cyhoeddi Learning Pathways through statutory assessment: Key 
Stages 2 and 3 (Daugherty et al, 2004), symudodd Cymru i ffwrdd oddi wrth 
fethodoleg yn seiliedig ar brofion i asesu dysgwyr i un sy’n seiliedig ar 
asesiadau athrawon yn erbyn y mesurau uchod. Credwn mai dyma’r ffordd 
gywir o asesu dysgwyr. Fodd bynnag, mae hyder yn y system yn dibynnu ar 
fedru ymddiried bod y broses asesu’n cael ei gweithredu’n gyson a gyda 
dealltwriaeth gyffredin o Deilliannau’r Cyfnod Sylfaen a Disgrifiadau Lefel y 
Cwricwlwm Cenedlaethol. 

                                                             
1
 Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment, 
OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education, OECD Publishing, Paris, doi: 
10.1787/9789264190658-en. 

2
 Black, P. and D. William (1998), ‘Assessment and classroom learning’, Assessment in 
Education, Vol. 5 (1), pp.7–74. 
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Mae ymchwil a gomisiynwyd gennym yn 2012 yn dangos er bod y system 
asesiad athrawon gyfredol yng Nghymru yn cynnwys yr holl brif elfennau y 
mae systemau asesiadau athrawon o safon uchel ledled y byd yn eu 
defnyddio, nid ydym eto wedi cyrraedd y lefel o hyfedredd sydd ei hangen3. 
Mae hyn er gwaethaf buddsoddiad sylweddol mewn asesiad athrawon. Mae 
tystiolaeth gan ysgolion, awdurdodau lleol, undebau gweithluoedd ac Estyn yn 
dangos bod gwneud llawer o waith i godi hyder y gweithlu yn ansawdd, 
cysondeb a dibynadwyedd asesiadau.  
 
Mewn ymateb i’r dystiolaeth hon, ac er mwyn gwella hyder yn y system 
asesiad athrawon bresennol, rydym yn cynnig gwneud rhai addasiadau i’r 
system bresennol. Mae rhaglen waith yn cael ei datblygu i ychwanegu 
cysondeb a dibynadwyedd at y system. Bydd yn defnyddio, ac yn dysgu 
gwersi yn sgil gwaith blaenorol a thystiolaeth ryngwladol. Mae’r rhaglen waith 
arfaethedig yn cael ei hategu gan nifer o ddogfennau: mae rhai wedi cael eu 
cyhoeddi eisoes (e.e. proses o’r dechrau hyd at y diwedd ar gyfer asesiad 
athrawon)4 gydag eraill yn cael eu llunio’n ddiweddarach ac wedi’u dylanwadu 
gan ganlyniadau’r ymgynghoriad. 
 
Mae’r broses o’r dechrau hyd at y diwedd wedi cael ei datblygu a’i llunio ar y 
cyd â chonsortia rhanbarthol i ddangos sut yr ydym yn disgwyl y bydd y 
broses asesiad athrawon yn gweithio. Mewn llawer o achosion, mae hyn 
eisoes yn digwydd; fodd bynnag, mewn achosion eraill mae pethau’n llai sicr. 
Mae elfen newydd, neu un a ailgyflwynir i fod yn fanwl gywir, o’r gwirio allanol 
hwn (cymedroli allanol yn faenorol).  
 
Ers Mawrth 2014, mae’r Athro Graham Donaldson wedi bod yn cynnal 
adolygiad sylfaenol o’r cwricwlwm a threfniadau asesu yng Nghymru o’r 
Cyfnod Sylfaen hyd at Gyfnod Allweddol 4. Bydd adroddiad yr adolygiad 
annibynnol, sy’n debygol o gael ei gyhoeddi’n gynnar yn 2015, yn cynnwys 
gweledigaeth newydd a mwy eglur ar gyfer addysg yng Nghymru, o’r Cyfnod 
Sylfaen hyd at Gyfnod Allweddol 4. Er ein bod yn disgwyl y bydd yr adolygiad 
annibynnol yn gwneud argymhellion pellgyrhaeddol, rydym yn rhagweld y 
bydd yr egwyddorion o safoni, cymedroli a gwirio a amlinellir yn y ddogfen hon 
yn cael eu cadw, pa bynnag fodel asesu fydd yn weithredol. 
 

 
  

                                                             
3
  Transition from primary to secondary school: Current arrangements and good practice in 
Wales, Robat Powell, Robert Smith, Gareth Jones ac Angharad Reakes, Research Report, 
October 2006 and An investigation into Key Stages 2 and 3 teacher assessment, Australian 
Council for Educational Research, Mehefin 2013 

4
 http://learning.wales.gov.uk/resources/browse-all/process-for-teacher-
assessment/?skip=1&lang=cy 

http://learning.wales.gov.uk/resources/browse-all/process-for-teacher-assessment/?skip=1&lang=cy
http://learning.wales.gov.uk/resources/browse-all/process-for-teacher-assessment/?skip=1&lang=cy
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2. Ymgynghoriad ynghylch beth yw hwn? 
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd sylwadau ar gynigion i wneud y model 
asesiad athrawon yn fwy dibynadwy a chyson, a fydd yn ei dro yn ennyn 
hyder yn y system ei hun. Yn benodol, mae’n gwahodd sylwadau ar y 
canlynol.  
 
Gwella ysgolion 

 O flwyddyn academaidd 2015–16 ymlaen, gwneud consortia 
rhanbarthol yn gyfrifol am oruchwylio cymedroli, gan sicrhau 
dibynadwyedd a gwella hyder mewn asesiad athrawon. 

 
Cymedroli clystyrau 

 O flwyddyn academaidd 2015–16 ymlaen, cyflwyno gofyniad statudol 
ar yr holl ysgolion a gynhelir i gymryd rhan mewn cymedroli grwpiau 
clwstwr. Bydd hyn yn ychwanegu cywirdeb a chadernid at gymedroli 
mewn ysgolion.  

 

 A ddylid ymestyn cymedroli grwpiau clwstwr, mewn rhyw ffordd, i 
gynnwys y Cyfnod Sylfaen. 
 

Gwirio allanol 

 O’r flwyddyn academaidd gyfredol, h.y. 2014–15, cyflwyno system 
newydd o wirio allanol, i gynnwys Cyfnodau Allweddol 2 a 3 ac a ddylai 
cydweithredu â system o’r fath fod yn statudol. 

 
Mae’r ymgynghoriad hwn hefyd yn ceisio cael eglurder a chysondeb yn 
nherminoleg Llywodraeth Cymru a ddefnyddir yn y broses asesiad athrawon. 
Mae diffiniad o’r termau a ddefnyddir yn y ddogfen hon fel a ganlyn. 
 

 Safoni – defnyddio samplau o waith yr un dysgwr neu wahanol 

ddysgwyr i alluogi athrawon i benderfynu ar lefelau cyrhaeddiad drwy 
gyd-ddealltwriaeth o nodweddion lefelau i sicrhau cysondeb yn y 
penderfyniadau hynny. 

 

 Cymedroli – y cam nesaf, lle mae barn sy’n cyd-fynd orau ar asesiad 

athrawon a wneir yn achos dysgwr penodol yn cael ei gwerthuso a’i 
chadarnhau gan athrawon ac arweinwyr ysgol. Dylai’r broses hon 
ddigwydd yn yr ysgol o flaen gweithgareddau clwstwr a chymedroli 
ehangach.   

 

 Gwirio – proses lle mae rhywun sy’n annibynnol o’r broses yn 
cadarnhau bod yr asesiad athrawon cyffredinol o ddysgwr mewn 
Meysydd Dysgu neu bynciau penodol yn gywir ac yn gydnaws â 
safonau cenedlaethol ac egwyddorion sy’n cyd-fynd orau ac os nad 
ydynt, sut y bydd yn rhaid i’r ysgolion ei newid. Mae gwirio’n helpu i 
sicrhau tegwch, cywirdeb a chysondeb ar draws y system. 
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3. Beth yw’r sefyllfa bresennol? 
 
Yn dilyn gweithredu argymhellion adroddiad Grŵp Adolygu Daugherty (2004) 
a chyflwyno’r cwricwlwm ysgol diwygiedig yn 2008, symudodd Llywodraeth 
Cymru i ffwrdd oddi wrth brofion statudol fel y prif ddull o asesu dysgwyr. Yn 
hytrach, mae asesu ac adrodd wedi bod yn seiliedig yn bennaf ar asesiad 
athrawon o gyrhaeddiad dysgwyr ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a chyfnodau 
allweddol.  
 
Yn y dull hwn mae athrawon yn gwneud penderfyniad gan ddefnyddio 
Deilliannau’r Cyfnod Sylfaen a Disgrifiadau Lefel y Cwricwlwm Cenedlaethol 
ar gyfer pob Maes Dysgu neu bwnc yn y drefn honno. Nid yw Deilliannau’r 
Cyfnod Sylfaen a Disgrifiadau Lefel y Cwricwlwm Cenedlaethol yn gysylltiedig 
â chyfnod neu gyfnod allweddol penodol ond maent yn disgrifio math ac ystod 
y perfformiad y dylai dysgwyr sy’n gweithio tuag at Ddeilliant neu lefel benodol 
ei arddangos.  
 
Ers y newid i fodel asesiad athrawon yn unig o asesiadau statudol yng 
Nghymru, bu buddsoddiad sylweddol mewn gwaith i wella dibynadwyedd a 
chysondeb asesiad athrawon; sydd wedi canolbwyntio’n bennaf ar ddiwedd 
Cyfnod Allweddol 3, ond sydd yn fwy diweddar wedi bod yn edrych ar Gyfnod 
Allweddol 2 hefyd. 
 
Bob blwyddyn mae ysgolion ac awdurdodau lleol yn cael canllaw manwl a 
gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru, sy’n canolbwyntio ar bwysigrwydd 
systemau a gweithdrefnau cadarn i sicrhau dealltwriaeth gytûn ac ar y cyd o 
safonau’r cwricwlwm cenedlaethol o fewn a rhwng ysgolion5. 
 
Mae atebolrwydd statudol ar awdurdodau lleol am berfformiad ysgolion ac 
mae ganddynt bwerau statudol i ymyrryd ac am drefniadaeth ysgolion. Mae’r 
rhain wedi’u hamlinellu yn Neddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 
20136. Mae dyletswydd ar benaethiaid ysgolion cynradd ac uwchradd a 
gynhelir (prif ffrwd ac ysgolion arbennig) i sicrhau bod trefniadau asesu 
statudol y cwricwlwm cenedlaethol yn cael eu cyflawni’n effeithiol. 
 

Rôl yr awdurdodau lleol mewn asesiad athrawon 
 
Mae gan awdurdodau lleol – drwy amrywiaeth o drefniadau gweithio – 
drefniadau ymarferol i oruchwylio neu i gyfranogi yn y broes gymedroli ac i 
gynorthwyo ysgolion yn y broses asesiad athrawon. 
 
Mae gan y broses hon fframwaith mwy rheoledig lle mae gan ddysgwr, ym 
marn pennaeth, (neu mae’n debyg bod ganddo) anghenion addysgol arbennig 
i’r fath raddau fel y byddai angen i’r awdurdod lleol benderfynu pa 

                                                             
5
 Trefniadau asesu statudolar gyfer diwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 a 3 
(2014) 

6
 Ceir disgrifiad llawn o’r rhesymau dros ymyrryd yn Neddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 
(Cymru) 2013 i’w weld yn: www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2013/1/contents/enacted   

 

http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2013/1/contents/enacted
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ddarpariaeth addysgol arbennig ddylai fod ar gael ar eu cyfer, ac a fyddai’n 
briodol i roi cyfarwyddyd arbennig. 
 
 

Cymedroli grwpiau clwstwr: y trefniadau presennol 
 
Ar hyn o bryd, nid yw cymedroli grwpiau clwstwr yn ofyniad cyfreithiol. Er 
hynny, mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn cymryd rhan mewn cymedroli clystyrau. 
Nid yw ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen fel arfer yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau cymedroli grwpiau clwstwr.  
 

Gwirio allanol: y trefniadau presennol 
 

Ar hyn o bryd, nid oes system o wirio allanol ar ffurf sampl o broffiliau 
dysgwyr. Fodd bynnag, rhwng 2005–06 a 2011–12 cyflwynodd CBAC raglen 
dreigl o wirio allanol a chymedroli ar gyfer ysgolion a oedd yn cynnwys: 
 

 gwirio allanol ar ddiwedd asesiad Cyfnod Allweddol 3 mewn ysgolion 
uwchradd a oedd yn cynnwys pob adran pwnc craidd ac allgraidd 

 peilot i ddatblygu rhaglen o wirio allanol ar gyfer asesiad diwedd 
Cyfnod Allweddol 2, gan weithio â grwpiau clwstwr o dan arweiniad 
ysgolion uwchradd 

 peilot ar gyfer gwirio allanol grwpiau clwstwr Cyfnod Allweddol 2 a 3, 
sy’n gwirio asesiadau o gyrhaeddiad dysgwyr mewn Saesneg, 
Cymraeg a Chymraeg ail iaith. 

 
Nid oedd y gweithgarwch uchod yn cael ei werthuso’n annibynnol. Fodd 
bynnag, mae’r gwersi a ddysgwyd yn sgil y peilot wedi cael eu hystyried fel 
rhan o’r cynllunio ar gyfer gweithredu rhaglen wirio allanol yn genedlaethol.  
 

Proses asesiad athrawon o’r dechrau hyd at y diwedd 
 

Ym mis Rhagfyr 2014 cyhoeddwyd proses asesiad athrawon o’r dechrau hyd 
at y diwedd a oedd yn ymgorffori’r arferion gorau i gryfhau gwybodaeth a 
dealltwriaeth rhanddeiliaid o egwyddorion asesiad athrawon.  
 
Cafodd y broses asesiad athrawon o’r dechrau hyd at y diwedd ei llunio ar y 
cyd gan gonsortia rhanbarthol mewn ymgynghoriad ag Estyn. Diben hyn yw 
rhoi sylw i’r dulliau gwahanol o gynnal asesiadau athrawon, drwy wneud 
gofynion cyffredinol a chanllawiau mor hygyrch â phosibl. Mae’r broses hon 
yn ymateb i argymhellion Estyn o ran sut y mae disgrifiadau lefel yn cael eu 
gweithredu’n gyson o fewn asesiad athrawon.  
 
Ar hyn o bryd, mae gan gonsortia rhanbarthol amrywiaeth o weithdrefnau 
sydd wedi’u rhoi ar waith i sicrhau bod asesiad athrawon yn cael ei gymedroli 
o fewn eu hardaloedd eu hunain. Er enghraifft, yn dilyn proses cymedroli 
clwstwr, mae o leiaf un consortiwm yn disgwyl y bydd adroddiadau unigol yn 
cael eu darparu i bob ysgol, sy’n tynnu sylw at arferion da yn ogystal â 
meysydd y mae angen eu gwella. Anfonwyd adroddiad cyffredinol, sy’n nodi 
arferion da, at yr ysgolion a’r awdurdodau lleol o fewn y consortiwm hwnnw 
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hefyd. Mae rôl a chyfraniad cynrychiolwyr yr awdurdod lleol yn y broses o’r 
dechrau hyd at y diwedd hefyd yn amrywio yn ôl consortia. 
 
 

Adolygiad o’r cwricwlwm cenedlaethol a threfniadau asesu 
yng Nghymru  
 
Mae’r Athro Graham Donaldson yn arwain adolygiad cynhwysfawr ac 
annibynnol o’r cwricwlwm cenedlaethol a threfniadau asesu yng Nghymru. Yn 
dilyn ei adolygiad, bydd yr Athro Donaldson yn cynnig argymhellion ar gyfer 
gweledigaeth glir i addysg yng Nghymru, o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod 
Allweddol 4, a fydd yn cysylltu’n uniongyrchol â system gymwysterau newydd 
Cymru. Mae’r system asesu yng Nghymru, o’r Cyfnod Sylfaen hyd Gyfnod 
Allweddol 3 yn rhan o’r adolygiad hwn. 
 
Er ei bod yn bosibl y gall y system asesu newid yn dilyn yr adolygiad, nid yw’r 
cynigion a geir yn y ddogfen ymgynghori hon yn debygol o gael eu heffeithio 
gan newidiadau o’r fath. Felly, mae’n briodol o hyd i ymgynghori ar y cynigion 
hyn. 
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4. Pam ydym ni’n cynnig newid? 
 
Tystiolaeth dros newid 
 
Rhaid i’r system asesu ar gyfer dysgwyr yng Nghymru fod mor gyson a dibynadwy 
â phosibl, a dylai ennyn hyder llawn y sector addysg, rhieni a gofalwyr. 
 
Ers y newid i fodel asesiad athrawon yn unig o asesu statudol yng Nghymru, bu 
buddsoddiad sylweddol i sicrhau dibynadwyedd a chysondeb asesiadau ar 
ddiwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3. 

 
Er hynny, mae’r adborth a gafwyd gan y sector yn dangos bod angen gwneud mwy 
i wella dibynadwyedd a chysondeb asesiad athrawon. Er enghraifft, dywed 
adroddiad Estyn Arfarniad o’r trefniadau i sicrhau cysondeb asesiadau athrawon yn 
y pynciau craidd yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 37 fod: 
 

. . . tystiolaeth Estyn o arolygiadau ysgolion ledled Cymru yn dangos yn gyson 
fod diffygion mewn agweddau ar asesu mewn tua chwarter o’r ysgolion sy’n 
cael eu harolygu bob blwyddyn. 

 
Mae adroddiad arall, mwy diweddar gan Estyn8 Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd 
Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 2012–2013 yn cadarnhau 
mai: 
 

Yr angen i wella’r asesu yw’r argymhelliad mwyaf cyffredin mewn adroddiadau 
arolygu, ac mae hwn yn faes pwysig i’w wella mewn tua 40% o ysgolion a 
arolygwyd. 

 
Yng ngoleuni’r pryderon hyn, ac fel rhan o ymchwiliad i ystyried a yw asesu 
athrawon yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 yn ateb y gofynion, comisiynwyd yr 
Australian Council for Educational Research (ACER) i ymgymryd ag ymchwil i, ac i 
werthuso, asesiadau athrawon Cyfnodau Allweddol 2 a 3 presennol yng Nghymru9.  
 

Yn ôl ACER, ar y cyfan, mae’r asesiadau presennol yn adlewyrchiad cywir o allu 
gwirioneddol y dysgwr. Fodd bynnag, sylwodd ACER fod gwahaniaethau ym marn 
yr awdurdodau lleol, cydlynwyr clystyrau, ac ysgolion uwchradd a chynradd. 
Gwelwyd hefyd er bod y system asesiad athrawon yng Nghymru yn meddu ar brif 
elfennau systemau asesiad athrawon safon uchel i gyd, nid oedd eto wedi cyrraedd 
y lefel gofynnol. Argymhellodd ACER fod angen gwella’r system asesiad athrawon 
ymhellach i gyrraedd y lefel ddymunol o ran ansawdd, cysondeb a dibynadwyedd.   
 

  

                                                             
7
 Cyhoeddwyd gan Estyn, Mawrth 2010. 

8
 Cyhoeddwyd gan Estyn www.estyn.gov.uk/cymraeg/adroddiad-blynyddol/adroddiad-
blynyddol-2012-2013/  

9
 Ymchwiliad i asesiad athrawon Cyfnodau Allweddol 2 a 3, a baratowyd i Lywodraeth Cymru 

gan yr Australian Council for Educational Research, ac a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2013. 

http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/adroddiad-blynyddol/adroddiad-blynyddol-2012-2013/
http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/adroddiad-blynyddol/adroddiad-blynyddol-2012-2013/
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5. Pa newidiadau penodol sy’n cael eu cynnig? 
 

Gwella ysgolion  
 
 O flwyddyn academaidd 2015–16 ymlaen, gwneud consortia rhanbarthol yn 

gyfrifol am oruchwylio cymedroli, gan sicrhau dibynadwyedd a gwella hyder 
mewn asesiad athrawon. 

 
Hoffem roi rôl allweddol i gonsortia rhanbarthol i wella hyder yn y system asesiad 
athrawon.  
 
Byddai eu cyfraniad mewn cyfarfodydd cymedroli clystyrau, er enghraifft, yn rhoi 
persbectif allanol, gyda gwybodaeth am sut y mae safonau’n cael eu gweithredu 
ledled y consortia rhanbarthol, a thrwy hynny roi sicrwydd ychwanegol o 
ddibynadwyedd. Hefyd, pe baent yn adrodd yn flynyddol ar weithredu asesiad 
athrawon yn eu hardal, gellid defnyddio’r wybodaeth hon i hysbysu ysgolion yn well 
o’r cylch safoni nesaf yn ogystal â chanfod cyfleodd dysgu proffesiynol. 
 
Mae gennym yr opsiwn i ddeddfu yn y maes hwn drwy osod dyletswydd benodol ar 
awdurdodau lleol i adrodd yn flynyddol ar y system asesiad athrawon yn eu hardal 
drwy’r prosbectws awdurdod lleol blynyddol. Byddai hwn yn cynnwys gwybodaeth 
am sut y cynhaliwyd asesiadau athrawon, sut y daethpwyd i benderfyniad, yn 
ogystal â nodi’r meysydd gwella allweddol o fewn y clwstwr hwnnw ar gyfer y 
flwyddyn ganlynol. Fodd bynnag, byddai hyn yn golygu baich adrodd a gweinyddol 
newydd ac ar wahân ar gonsortia rhanbarthol ac ysgolion. 
 
Opsiwn arall fyddai defnyddio dulliau presennol, heb ddeddfu, i gyflawni’r un 
amcan. Mae’r Model cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol yn cynnig ffordd i 
ni i gynnwys gwella asesiad athrawon o fewn cynlluniau busnes blynyddol 
consortia rhanbarthol. Er nad yw’n statudol, mae’r model hwn yn gytundeb rhwym i 
lunio model ar y cyd ar gyfer gweithio’n rhanbarthol sy’n darparu gwasanaethau 
gwella ysgolion effeithlon ac effeithiol. Un o brif elfennau’r model hwn yw’r cynllun 
busnes blynyddol, y mae pob awdurdod lleol o fewn y consortia rhanbarthol yn 
cytuno arno ac sy’n cael ei gymeradwyo gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau erbyn 
diwedd mis Mawrth bob blwyddyn. Mae’r cynllun busnes hwn hefyd yn cynnwys 
adroddiad sy’n crynhoi perfformiad yr ysgolion yn y consortiwm yn ystod y 12 mis 
blaenorol a’r blaenoriaethau ar gyfer gwella. Mae rhai o’r cynlluniau busnes ar 
gyfer 2014–15 yn cynnwys ymrwymiad i wella safonau asesiad athrawon, ond nid 
oes cysondeb yn hyn o beth ar draws yr holl gonsortia rhanbarthol.  
 
Ar y cyfan, rydym yn credu y dylem ar y dechrau ddefnyddio’r model cenedlaethol 
fel ein cyfrwng ar gyfer yr amcan hwn. Mae’n agored, yn dryloyw a gall gyflawni 
nodau ein polisi. Byddwn yn adolygu pa mor dda mae hyn yn gweithio a byddem 
yn cadw’r hawl i ddeddfu rywbryd yn y dyfodol, os byddwn yn dod i’r casgliad bod  
angen hynny. Gyda hynny mewn golwg, byddai’n synhwyrol ac yn gynhyrchiol pe 
bai Llywodraeth Cymru yn darparu canllaw sy’n amlinellu paramedrau a fframwaith 
ar gyfer adrodd. Bydd hyn yn seiliedig ar ganfyddiadau adroddiad ACER a nodwyd 
yn yr adran flaenorol, yn ogystal â chyngor gan y consortia rhanbarthol. Bydd hyn 
yn help i ddangos manylder ac yn rhoi dulliau gweithio cyson rhwng y consortia 
rhanbarthol. 
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Rydym felly’n cynnig cynnwys monitro a gwella safonau asesiad athrawon fel elfen 
benodol o gynlluniau busnes ar ôl 2015–16.  
 

 
Cymedroli clystyrau  
 

 O flwyddyn academaidd 2015–16 ymlaen, cyflwyno gofyniad statudol ar 
yr holl ysgolion a gynhelir i gymryd rhan mewn cymedroli grwpiau clwstwr. 
Bydd hyn yn ychwanegu cywirdeb a chadernid at gymedroli seiliedig ar 
ysgolion. 

 
Rydym yn cynnig y dylai’r system bresennol o gymedroli clystyrau ym 
Mlynyddoedd 6 a 9 (h.y. diwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3) gael seiliau 
statudol cryfach ac y dylai cysylltiad fwy clos fod rhyngddi â chymedroli mewn 
ysgolion. Rhaid i benderfyniadau ar lefel clwstwr wedyn gael eu cadw mewn 
cof yng ngwaith cymedroli’r ysgolion sy’n cymryd rhan.  

 
Er mwyn cryfhau’r system ymhellach, rydym yn rhagweld gosod dyletswydd ar 
benaethiaid a/neu uwch staff perthnasol i gymryd rhan yn y broses o 
gymedroli portffolios ym mhob cyfarfod cymedroli clystyrau. Yn ogystal â 
gwneud cyfraniadau ar sail gwybodaeth ar drafodaethau cymedroli, dylai hyn 
hefyd helpu i sicrhau cydbwysedd mewn trafodaethau mewn grwpiau clwstwr 
a sicrhau nad oes un parti yn dylanwadu’n ormodol ar y penderfyniadau a 
wneir. Dylai cyfranogiad penaethiaid sicrhau bod pob mater yn cael ei ddatrys 
mewn ffordd sy’n gadael pawb yn hapus a chytûn. Byddai’r system hon hefyd 
yn rhoi cyfle i awdurdodau lleol (gan weithredu drwy gonsortia rhanbarthol, a 
fydd yn cael eu cynrychioli yng nghyfarfodydd clystyrau) i fonitro’r broses. 
 
Bydd yn ofynnol i bob ysgol gynradd (gan gynnwys rhai sy’n bwydo i sawl 
ysgol uwchradd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 ac sydd felly heb brif ysgol 
uwchradd) gymryd rhan mewn trefniadau clwstwr. Os yw nifer y dysgwyr a 
dderbynnir o un ysgol gynradd wedi’u rhannu rhwng nifer o ysgolion 
uwchradd, i gydymffurfio â’r gofyniad cyfranogi statudol bydd yr ysgol gynradd 
yn cael dewis pa gyfarfod cymedroli clwstwr y bydd yn ei fynychu, ond fel 
arfer bydd yn dewis y cyfarfod clwstwr yr ysgol lle mae mwyafrif y dysgwyr yn 
mynd.  
 
Bydd hyn yn sicrhau bod dull cyson yn cael ei fabwysiadu ar gyfer asesiad 
athrawon gan bob ysgol gynradd a bydd yn helpu i gynhyrchu data asesu 
mwy dibynadwy. Bydd hefyd yn gwella’r ddeialog rhwng ysgolion cynradd ac 

Cwestiwn 1 – A ydych chi’n cytuno â’r buddiannau a fyddai’n dod yn sgil ei gwneud 
yn ofynnol bod consortia rhanbarthol yn gosod gwella asesiad athrawon o fewn 
cynlluniau busnes blynyddol y consortia rhanbarthol (fel yn achos y model 
cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol) ar ôl 2015–16? 
 
Cwestiwn 2 – A ydych chi’n cytuno nad oes angen ar hyn o bryd i ni osod dyletswydd 

statudol benodol ar awdurdodau lleol i ddarparu adroddiad blynyddol ar wahân?  
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uwchradd o ran cymhwyso asesiad athrawon, a bydd hynny yn ei dro’n 
helpu’r trefniadau pontio rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3.  
 

 
Ymestyn cymedroli grŵp clwstwr i gynnwys y Cyfnod Sylfaen 

 

 Ymestyn cymedroli grwpiau clwstwr, mewn rhyw ffordd, i gynnwys y Cyfnod 
Sylfaen. 

 

Rydym yn ymchwilio i ganfod a fyddai’n werth chweil i ymestyn y system 
gymedroli clystyrau i gynnwys y Cyfnod Sylfaen. Yn ddibynnol ar ganlyniad yr 
ymgynghoriad hwn, byddwn yn creu, unwaith eto gyda chonsortia addysg 
rhanbarthol, broses gytûn i sicrhau dibynadwyedd a chywirdeb canlyniadau 
asesiad athrawon diwedd Cyfnod Sylfaen. Gellid gwneud hyn yn wirfoddol 
neu, yn ddiweddarach, drwy ganllaw statudol. 
 
Byddai’r broses hon yn golygu y byddai angen i ymarferwyr Cyfnod Sylfaen a 
Chyfnod Allweddol 2 fynychu a chymryd rhan weithredol mewn cyfarfodydd 
cymedroli clystyrau unwaith y flwyddyn. Bydd llawer o gwestiynau i’w hateb 
ynghylch manylion penodol, megis beth fydd hyn yn ei gynnwys, sut y gellir ei 
gynllunio, pwy fydd yn cael eu cynnwys a sut y gall hyn weithio mewn 
gwahanol leoliadau. Bydd angen i’r rhain gael eu datblygu fel rhan o’r broses. 
Ar hyn o bryd, rydym am glywed sylwadau i ganfod a ydych chi’n cytuno 
mewn egwyddor â’r cynnig. Fodd bynnag, os hoffech chi gyflwyno tystiolaeth 
y gellid ei hystyried fel rhan o’r broses ddatblygu, defnyddiwch y ffurflen a 
ddarperir i wneud hynny. 
 

 
Gwirio allanol 

 

 O’r flwyddyn academaidd gyfredol, h.y. 2014–15, cyflwyno system newydd 
o wirio allanol, i gynnwys Cyfnodau Allweddol 2 a 3. 

 
Ar hyn o bryd, nid oes trefniadau allanol i oruchwylio na gwirio’r broses 
asesiad athrawon er bod consortia allanol weithiau’n rhoi peth mewnbwn 
allanol o fewn eu rhanbarth. 
  
Rydym ni’n cynnig cyflwyno system newydd o wirio allanol drwy ddewis 
samplau ar hap ac wedi’u targedu o broffiliau dysgwyr ledled Cymru. Gofynnir 
i ysgolion a ddewisir i gyflwyno gwaith dysgwyr (a ddewiswyd ar hap gan y 
gwirydd) i ddibenion gwirio. Hoffem glywed eich barn ar ddefnyddio samplo ar 
hap ac wedi’i dargedu yn y ffordd hon.   
 

Cwestiwn 3 – A ydych chi’n cytuno y byddai cyfranogiad statudol mewn 

cymedroli grwpiau clwstwr ar ôl 2015–16 yn fuddiol i ddibynadwyedd 
asesiad athrawon?  

Cwestiwn 4 – A ydych chi’n cytuno, mewn egwyddor, y dylai cymedroli 
grwpiau clwstwr gael ei estyn i gynnwys y Cyfnod Sylfaen? 
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Y rhesymeg sydd wrth wraidd y system yw y bydd yn rhoi trosolwg allanol 
annibynnol o’r broses asesiad athrawon, a fydd yn rhoi haen o drylwyredd 
ychwanegol, ac fe’i bwriedir hefyd i roi adborth ychwanegol i ysgolion ar sut y 
mae’r broses asesu wedi cael ei gweithredu. Bydd hyn yn arwain at well 
dealltwriaeth o’r broses asesiad athrawon, yn enwedig os bydd y system yn 
newid yn dilyn adroddiad yr Athro Donaldson ar y cwricwlwm a threfniadau 
asesu. 
 
Yn ôl y model a gynigir, byddai sefydliad (sy’n annibynnol ar yr awdurdod lleol 
sy’n gysylltiedig â chymedroli clystyrau) yn cael ei gaffael gan Lywodraeth 
Cymru i gydlynu a goruchwylio’r broses o wirio’r broses asesiad athrawon, 
gyda gofyniad ar ysgolion ac awdurdodau lleol i gefnogi ac i gyfranogi. Bydd y 
sefydliad allanol yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru i: 
 

 gyflawni gwiriadau allanol ar sampl o dystiolaeth o gyrhaeddiad 
dysgwyr ar wahanol lefelau o’r cwricwlwm cenedlaethol, a roddir iddynt 
gan ysgolion a ddewisir ar hap o blith sampl o ddysgwyr 

 adrodd ar y broses wirio i’r ysgolion hynny, gan ganiatáu ysgolion i 
adolygu’r sgoriau os bydd angen 

 adrodd ar y canlyniadau gwirio yn ôl pynciau perthnasol, gan nodi, er 
enghraifft, sut y cafodd lefelau disgrifiad eu gweithredu, unrhyw 
dueddiadau yn eu gweithrediad, ac unrhyw wersi a ddylid eu defnyddio 
ar gyfer cylch nesaf asesiad athrawon. 
 

Rydym o’r farn y bydd y broses hon yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol i 
glystyrau, yn ogystal ag i’r holl ysgolion o ran gwersi a ddysgwyd yn y tymor 
byr a hwy. Er enghraifft, mae buddiannau clir a fyddai’n deillio o ganlyniad o 
ran canfod cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol yn ogystal â’r gwirio 
ychwanegol ar weithredu asesiad athrawon.  
 
Gan fod gan bob parti rywbeth i’w ennill o’r broses hon, nid oes gennym 
fwriad i ddeddfu ar hyn o bryd. Rydym yn bwriadu cychwyn ar rownd gyntaf y 
broses hon yn 2014–15 (y flwyddyn academaidd gyfredol) gan gymryd y bydd 
clystyrau’n cydsynio i fod yn rhan o hyn. Os bydd tystiolaeth yn dangos nad 
yw lefelau cyfranogi’n ddigon uchel i ganiatáu ar gyfer proses wirio allanol 
gadarn, dyna pryd y byddwn yn deddfu i fynnu bod ysgolion yn cymryd rhan 
yn y broses.  
 

 
Deddfwriaeth  

Cynigir fod elfen statudol y newidiadau a awgrymir yn cael eu rhoi ar waith 
drwy gyflwyno is-ddeddfwriaeth berthnasol.  
 
 

Cwestiwn 5 – A ydych chi’n cytuno y byddai safonau asesiad athrawon yn 
gwella yn sgil cyflwyno system wirio allanol newydd ar ôl 2014–15? 
 
Cwestiwn 6 – A ydych chi’n hapus i’r model hwn gychwyn yn 2014–15 os 

bydd cytundeb, gyda deddfwriaeth yn dilyn yn unig os bydd angen?  
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Elfen statudol 
 

 O flwyddyn academaidd 2015–16 ymlaen, cyflwyno gofyniad statudol ar 
bob ysgol i gymryd rhan mewn cymedroli grwpiau clwstwr yng Nghyfnodau 
Allweddol 2 a 3. 

 
Cynigir y bydd elfennau anstatudol y newidiadau a awgrymir yn cael eu 
gweithredu drwy ganllaw statudol perthnasol (yn seiliedig ar Ddeddf Safonau 
a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac y bydd yn amodol ar y telerau a’r 
eithriadau yn y Ddeddf honno10) y bydd disgwyl i bartïon eu dilyn oni bai bod 
ganddynt resymau eithriadol o dda dros beidio.  
 
Elfennau anstatudol  
 

 Gosod gofyniad o fewn cynlluniau busnes blynyddol consortia rhanbarthol i 
fonitro a gwella safonau asesiad athrawon o 2015–16 ymlaen, gan 
ddeddfu’n ddiweddarach, ond dim ond os bydd angen. 

 Ymestyn cymedroli grwpiau clwstwr i gynnwys y Cyfnod Sylfaen. 

 Cyflwyno system gwirio allanol newydd o 2014–15 ymlaen, i gynnwys 
Cyfnod Allweddol 2 a 3 gyda disgwyliad ar ysgolion i gydweithredu, a 
deddfu’n unig os bydd angen.  

 

Cyhoeddiadau a chanllawiau 
 
Mae’r broses o’r dechrau hyd at y diwedd ar gyfer asesiad athrawon wedi cael 
ei chyhoeddi i ddangos y camau disgwyliedig ar gyfer asesiad athrawon. 
Mewn llawer o achosion, mae hyn yn dangos arferion arferol, ond dylai helpu i 
enghreifftio proses gyson yn y dyfodol. Bydd canllaw arferion da cysylltiedig 
yn dilyn yn gynnar yn 2015.  
 
http://learning.wales.gov.uk/resources/browse-all/process-for-teacher-
assessment/?skip=1&lang=cy  
 
Bydd y broses o’r dechrau hyd at y diwedd hon ar gael i bob ysgol gynradd ac 
uwchradd, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol. Bydd y canllaw yn 
cynnwys gwybodaeth ychwanegol am y broses o’r dechrau hyd at y diwedd i 
helpu ac i gryfhau gwybodaeth a dealltwriaeth rhanddeiliaid o egwyddorion 
asesiad athrawon. Bydd yn egluro’n fanwl rolau a chyfrifoldebau awdurdodau 
lleol, consortia rhanbarthol, ysgolion ac athrawon i gyflawni asesiad athrawon, 
ac egluro’r weithdrefn y dylai athrawon ei dilyn wrth lunio barn sy’n cyd-fynd 
orau wrth gynnal asesiad cyfunol o ddysgwr.  
 

  

                                                             
10

 Mae rhestr gyflawn o eithriadau yn adran 35 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 

(Cymru) 2013 i’w weld yn: www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2013/1/contents/enacted  

http://learning.wales.gov.uk/resources/browse-all/process-for-teacher-assessment/?skip=1&lang=cy
http://learning.wales.gov.uk/resources/browse-all/process-for-teacher-assessment/?skip=1&lang=cy
http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2013/1/contents/enacted
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6. Pa ganlyniadau ydym ni’n eu rhagweld? 
 
Drwy gyflwyno’r newidiadau arfaethedig rydym yn ceisio cyflawni’r 
canlyniadau canlynol. 

 
Y prif ganlyniad  

 

 System asesu athrawon fwy trylwyr fel prif gyfrwng i fesur cynnydd dysgwyr 
drwy ennyn hyder yn ei dibynadwyedd a’i chysondeb 
 

Monitro a gwella safonau asesiad athrawon gyda chynlluniau busnes 
consortia rhanbarthol  
 

 Gwella cysondeb a threfniadau gweithredu asesiad athrawon drwy 
ddisgwyliadau consortia rhanbarthol i wella dibynadwyedd asesiad athrawon. 

 
Cyfranogiad statudol ysgolion mewn cymedroli clystyrau yng 
Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 
 

 Gwell aliniad â chymedroli mewn ysgolion drwy gryfhau asesiad athrawon 
ar ddiwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3. 

 

 Athrawon unigol yn gweithredu safonau cytûn mewn ffordd gyson ar ôl 
cyfarfodydd cymedroli grwpiau clwstwr ysgolion cynradd/uwchradd. 

 
Ymestyn cymedroli clystyrau i gynnwys y Cyfnod Sylfaen 
 

 Gwella hyder yng nghywirdeb canlyniadau asesiad athrawon ar ddiwedd 
cyfnod ar adeg pontio rhwng y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2    

  
Cyflwyno gwirio allanol 
 

 System sefydledig i sicrhau gwelliant parhaus ac i gynnal safonau asesiad 
athrawon yn seiliedig ar samplo proffiliau dysgwyr ar hap ac wedi’i dargedu yng 
Nghyfnodau Allweddol 2 a 3. 

 
 

 
 
 

 


