
Mesurau cyson ar gyfer 

dysgu ôl-16 yng Nghymru  



Datblygu cyfres newydd o fesurau ar 
ddeilliannau dysgwyr y gellir eu defnyddio’n 
gyson ar draws Sefydliadau Addysg Bellach a 
chweched dosbarth, er mwyn llywio: 

• Dulliau monitro a gwella perfformiad 

• Arolygiadau Estyn  

• Dulliau dysgwyr a rhieni o ddewis sefydliadau 
a rhaglenni dysgu  

• Gwerthuso polisïau a buddsoddiadau 
Llywodraeth Cymru  

Y nod 



Cyflawniad dysgwyr   

Gwerth ychwanegol ôl-16  

Cyrchfannau   

Mesurau parhaus arfaethedig  



• 30 Ionawr 2017 – 1 Mai 2017 

• 58 o ymatebion  

 

 

 

Ymgynghori 
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Awdurdodau lleol

Sefydliadau addysg bellach

Ysgolion

Consortia addysg rhanbarthol

Undebau

Rhanddeiliaid eraill



• Consensws ar yr angen am fesurau 

cyson  

• Cytundeb cyffredinol â’r mesurau 

arfaethedig  

• Y manylion sy’n bwysig! 

 

 

 

 

Ymgynghori: ymatebion  



• Nid yw deilliannau ‘cadarnhaol’ yn edrych yr 
un fath i bob dysgwr, ac nid yw bob amser yn 
hawdd eu mynegi yn ystadegol 

• Dulliau o gymharu darparwyr o gofio’r 
gwahaniaeth rhyngddynt o ran maint, cohort 
a chyd-destun  

• Parch cydradd – o ran oedran, 
galwedigaethol/academaidd, llawn 
amser/rhan-amser 

• Risg o ganlyniadau anfwriadol – camliwio, 
dewis y dysgwyr, cynhwysiant 

 

 

 

 

Ymgynghori: negeseuon allweddol 



• Safbwyntiau amrywiol mewn perthynas â 

deilliannau blwyddyn o gymharu â 

deilliannau dwy flynedd ar gyfer Safon Uwch  

• Undebau’n bryderus am unrhyw gynnydd 

posibl yn llwyth gwaith aelodau staff 

• Hanfodol ystyried man cychwyn dysgwyr 

(ychwanegu gwerth) 

• Cyfnod paratoi digonol ar gyfer darparwyr er 

mwyn cynllunio ac addasu  

 

 

 

Ymgynghori: negeseuon allweddol 



Cyflawniad dysgwyr  

• Egwyddorion allweddol arfaethedig: 
• Mesur deilliannau yn erbyn nod gwreiddiol y dysgwr  

(mesurau dwy flynedd lle y bo’n berthnasol) 

• Cyflawniad Safon Uwch: 

• Cadw dysgwyr am y rhaglen ddwy flynedd gyfan  

• Cyrhaeddiad graddau A*-A, A*-C ac A*-E 

• Cyflawniadau galwedigaethol: 

• Cyrhaeddiad prif gymhwyster  

• Cyhoeddwyd canllawiau cofnodi data Bagloriaeth Cymru, 

mesurau sylfaenol newydd o 2015/16 ymlaen 



• Dysgwyr yn newid darparwyr rhwng blwyddyn AS ac 
A2. 

• Posibilrwydd o anghysondebau rhwng Cronfa Ddata 
Arholiadau Cymru a data gweithgarwch dysgu Cyfnod 
Dysgu Gydol Oes Cymru/Ôl16.  

• Chweched dosbarth: materion gyda chywirdeb data, 
gan gynnwys cofnodi meysydd rhaglenni, niferoedd 
sy’n cwblhau rhaglenni a throsglwyddo i raglenni eraill 

• Addysg Bellach: materion yn ymwneud â dyddiadau 
gorffen disgwyliedig, trosglwyddiadau, Bagloriaeth 
Cymru, a’r nifer sy’n cwblhau rhaglenni. 

• Methu â ‘mynd yn ôl’  problemau wrth gyfrifo 
mesurau dwy flynedd os yw Blwyddyn 1 yn anghywir  

 

Cyflawniad dysgwyr: materion 
data  



• Cyflwyno tablau data arbrofol i awdurdodau 

lleol a sefydliadau Addysg Bellach   

• Sefydlu cyfarfodydd i egluro methodoleg  

– Awdurdodau lleol ar sail consortia rhanbarthol  

– Rheolwyr System Gwybodaeth Rheoli Addysg 

Bellach  

– Estyn 

• Parhau i ymgynghori’n anffurfiol â 

rhanddeiliaid er mwyn mireinio’r dull a datrys 

materion data  

 

Cyflawniad dysgwyr: Camau 
nesaf 



Cyflawniad dysgwyr  

• Cyflwyno tablau data arbrofol ar 12 Gorffennaf 

drwy Menter Cyfnewid Data Cymru (DEWi) 

• Fersiwn anodedig o’r tablau data wedi’u llunio 

er mwyn egluro’r anghysondebau posibl mewn 

data  

• Pwysigrwydd sicrhau bod casgliadau data ôl-

16 yn gywir  

• New post-16 collection management validation 

report on DEWi 

• Casgliadau data Ôl-16 – rhwng 19 Medi a 16 

Hydref 2017   



 

 

 

 

Gwerth ychwanegol ôl-16  

• Mae’r cynnydd dysgwyr a fesurir y tu hwnt i’r hyn 

sy’n ddisgwyliedig fel arfer  

• Tri dangosydd: 

1. Nifer y ceisiadau 

2. Sgôr pwyntiau fesul dysgwr  

3. Gradd cyfartalog fesul cais  

• Penodwyd FFT Ltd yn gontractwr i datblygu’r dull 

a darparu adroddiadau gwerth ychwanegol 

blynyddol 

• Cynnal rhaglen beilot rhwng Ebrill a Mehefin 2017 



 

 

 

 

Gwerth ychwanegol ôl-16  

Prif bwyntiau’r ymgynghoriad: 

• Cymorth cyffredinol am fodel gwerth ychwanegol cenedlaethol. 

• Nododd rhai consortia, darparwyr ac Awdurdodau Lleol y buddsoddiad 

a wnaed hyd yma mewn cynhyrchion sydd ar gael yn fasnachol. 

• Rhywfaint o bryder y byddai’r model yn canolbwyntio’n anfwriadol ar 

gymwysterau academaidd. 

• Awgrymodd yr ymatebwyr y dylai’r model wneud y canlynol: 

 bod yn ymatebol  

 darparu amcangyfrifon ar bynciau penodol   

 ystyried amrywiaethau eang o ran amddifadedd  

 gwahaniaethu rhwng cymwysterau academaidd a galwedigaethol 

 peidio â chyflwyno beichiau gweinyddol ychwanegol. 



 

 

 

 

Gwerth ychwanegol ôl-16  

Bydd yr iteriad cyntaf yn cynnwys dysgwyr: 

• Ym mhob coleg a chweched dosbarth yng Nghymru    

• Rhwng 16-18 oed ar 31 Awst cyn y flwyddyn academaidd  

• Yn astudio o leiaf un cymhwyster sydd wedi’i raddio sy’n 

cyfateb o ran maint i Safon Uwch yn y flwyddyn 

academaidd berthnasol  

• Yn cyfateb i gyrhaeddiad blaenorol yng Nghyfnod 

Allweddol 4  

Ffrydiau gwaith yn y dyfodol: 

• Lefel 2 ac is 

• Dysgwyr hŷn 

• Gosod targedau 



Cyrchfannau  

• Dim mesurau ar waith ar hyn o bryd   

• Rhyddhau ystadegau arbrofol ar gyrchfannau 

addysgol yn 2014 a 2015, gan ddefnyddio data 

cyfatebol  

• Cymryd rhan mewn rhaglen cysylltu data 

Llywodraeth y DU ar raddfa fawr, gan gynnwys 

data addysgol, data ar enillion a data o’r 

manteision 

 Rhaglen beilot ar gyfer Addysg Bellach/Dysgu Seiliedig ar 

Waith yn ystod haf 2017 

 Posibilrwydd o gael dadansoddiadau a gwaith ymchwil 

llawer ehangach, yn gynnwys ysgolion, yn y dyfodol  



 

 

 

 

Amserlen  

Mesur arfaethedig Amserlen 
dros dro  

Carreg filltir allweddol 
  

Gwerth ychwanegol                
ôl-16 

Ebrill 2017 

  

Bydd pob coleg ac ysgol â chweched dosbarth yn derbyn 
adroddiadau peilot gwerth ychwanegol ôl-16. 

Cyflawniad Dysgwyr Mehefin 2017 Cyhoeddi tablau data arbrofol i bob darparwr unigol ar sail data 

2015/16 i ddangos deilliannau’n seiliedig ar y mesurau arfaethedig 
(ni fydd y rhain yn cael eu cyhoeddi). 

  
Gwerth ychwanegol                
ôl-16 

Gorffennaf 
2017 

Ymarfer ymgynghori i gasglu adborth ar y mesur drafft a’r 
fformatau adrodd.  

Cyrchfannau Hydref 2017 Dadansoddi arbrofol ar y data cyfatebol a dechrau diffinio mesur ar 
gyfer cyrchfannau cadarnhaol.   

Gwerth ychwanegol                
ôl-16 

Hydref 2017 Ar ôl y peilot a’r ymgynghoriad, rydym yn bwriadu rhoi’r mesur 
newydd ar waith ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2017/18. 

Cyflawniad Dysgwyr Chwefror 2018 Bydd data o flwyddyn academaidd 2016/17 yn cael ei roi i 

ddarparwyr unigol i ddangos deilliannau’n seiliedig ar y mesurau 

arfaethedig (ni fydd y rhain yn cael eu cyhoeddi ar lefel darparwyr, 

ond byddwn yn ystyried eu cyhoeddi fel ystadegau arbrofol ar lefel 
Cymru gyfan). 

Cyflawniad Dysgwyr Chwefror 2019 Bydd data o flwyddyn academaidd 2017/18 yn cael ei gyhoeddi i 

ddarparwyr unigol a byddant yn cael eu cyhoeddi ar lefel Cymru 
gyfan a darparwyr. 


