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Bron i 50 mlynedd yn ôl roeddwn yn ddigon ffodus i gael fy nerbyn i ddarllen Hanes Modern 
yng Ngholeg Oriel, Rhydychen. Roeddwn i’n dod o deulu dosbarth gweithiol o Dor-faen a 
fi oedd y cyntaf i fynd i addysg uwch, felly roedd yn anrhydedd fawr, nid yn unig i fynd i 
brifysgol ond i fynd i un o’r prifysgolion gorau yn y byd. Fe wnaeth fy amser yn Rhydychen 
drawsnewid fy mywyd, a phan ddeuthum yn Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru yn 1999 fe 
ofynnwyd i mi gymryd rhan yn Access Cymru. Roedd hwnnw’n gynllun da wedi’i anelu tuag 
at annog myfyrwyr o Gymru i fynd i Brifysgol Rhydychen.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi cael fy mhoeni gan y ffaith fod llai o ddynion a 
merched ifanc o Gymru’n gwneud cais i fynd i Rydychen a Chaergrawnt a bod llai’n cael eu 
derbyn. Ategwyd fy mhryderon gan ystadegau a welais ar ôl penderfynu dair blynedd yn ôl 
i lunio adroddiad byr ar y mater yma i’r un oedd yn Weinidog Addysg a Sgiliau Cymru ar y 
pryd, Leighton Andrews AC. 

Mae’r gyfran o’n myfyrwyr mwyaf disglair ni sy’n gwneud cais i fynd i Rydychen neu 
Gaergrawnt yn rhy isel ac, i’r rhai sy’n ymgeisio, mae ein cyfradd lwyddiant yn is nag ar gyfer 
rhannau eraill o’r DU. Yng nghylch mynediad 2011–12, dim ond 19.5 y cant o’n ceisiadau 
i ddwy brif brifysgol y DU oedd yn llwyddiannus, o’i gymharu â chyfradd lwyddiant o 25 y 
cant ar gyfer Lloegr a Gogledd Iwerddon. 

Pan wnes i gyfarfod gyda Leighton Andrews, fe awgrymodd fy mod yn dod yn ‘Llysgennad 
Oxbridge yng Nghymru’ ac yn edrych yn ddyfnach ar y mater a beth ellid ei wneud i droi’r 
llanw. Mae ei gefnogaeth a’i anogaeth ef i’r gwaith wedi parhau drwy ei olynydd,  
Huw Lewis AC, a dirprwy Huw, Ken Skates AC.

Rwy’n gobeithio y bydd yr argymhellion sydd yn yr adroddiad hwn yn ateb y mater o leihad 
yn nifer y ceisiadau i Rydychen a Chaergrawnt, ac ymhen amser y bydd mwy o bobl ifanc o 
Gymru’n mynd i’r prifysgolion hynny. 

Nid yw hynny’n dweud nad oes gennym ni rai prifysgolion ardderchog yma yng Nghymru, 
yn wir mae gennym ni; ac nid yw’n awgrymu ychwaith nad yw Prifysgolion Grŵp Russell yn y 
DU yn sefydliadau o’r safon orau, fel yn wir y maent. Nid bwriad y gwaith yma ychwaith yw 
difrïo gwerth y llwybrau eraill tuag at gael cyflogaeth sy’n rhoi boddhad ac sy’n werth chweil 
i bobl, megis prentisiaethau neu gyrsiau rhan amser sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ddysgu wrth 
weithio.

Fy marn i yn syml yw y dylid rhoi pob cyfle i’n myfyrwyr mwyaf disglair ni yng Nghymru 
fynd i ddwy o’r prifysgolion gorau ar y blaned. Ymhellach, credaf fod canolbwyntio ar rai o 
themâu allweddol fy adroddiad – codi safonau, hybu hunan-gred disgyblion a rhannu’r arfer 
gorau wrth ddatblygu ein pobl ifanc mwy galluog a thalentog – yn dod â buddion sy’n estyn 
lawer pellach na dim ond lefelau ceisiadau a mynediad i Oxbridge. 

Rhagair
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Rwyf wedi cael anogaeth anferth gan bobl o bob rhan o Gymru, yn eu plith y bobl ifanc eu 
hunain, sy’n rhannu fy marn. Yn ystod y 18 mis diwethaf rwyf fi a’m tîm wedi teithio ar hyd 
a lled Cymru, yn cyfarfod cannoedd o fyfyrwyr ac athrawon. Yn ogystal, rydym wedi ymweld 
â phrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a’r colegau perthnasol sy’n rhan ohonynt, ar sawl 
achlysur. Mae’r gefnogaeth a gawsom oddi wrth wleidyddion a gweision sifil, academyddion 
ac athrawon, myfyrwyr a rhieni/gofalwyr wedi’n hannog ni a’n hysbrydoli, ac rwyf eisiau 
talu teyrnged i bawb sydd wedi cyfrannu at yr astudiaeth hon. Mae’n ddrwg gennyf na allaf 
restru pawb yn bersonol yn y cydnabyddiaethau sy’n dilyn, ond byddai’n cymryd llawer iawn 
o dudalennau i wneud hynny.

Fel gydag unrhyw adroddiad, byddwn yn dweud wrth bobl am beidio cael eu temtio 
i ddehongli fy nghanfyddiadau mewn ffordd negyddol a gofyn ‘Pwy sydd ar fai?’. 
Dylem osgoi rhoi’r bai ar athrawon, llywodraethau neu’r prifysgolion eu hunain, fel pe 
byddai un ffactor yn gallu egluro’r holl fater a’i fod yn ffitio’n gyfleus i greu pennawd 
bachog. Byddai symleiddio gormod o lawer felly’n golygu methu â chyflawni unrhyw 
beth dros ein pobl ifanc ni ac ni fyddai’n cael unrhyw effaith gadarnhaol ar yr ystadegau. 
Yn hytrach, mae’r ffactorau yn gymhleth ac yn gywrain, ac yn golygu bod angen i bawb 
sy’n rhan o hyn weithio gyda’i gilydd i sicrhau gwelliant. 

Fel rhywun sydd wedi bod yn dysgu am 17 mlynedd yng Nglyn Ebwy, does dim bwriad i 
unrhyw un o fy argymhellion yn yr adroddiad hwn fod yn feirniadaeth o gyfraniad staff yn 
ein hysgolion a cholegau ar hyn o bryd. Rwyf yn deall faint o faich sydd ar staff wrth iddynt 
geisio darparu’r addysg orau i’w holl ddisgyblion. Ni ddylem fod ychwaith yn rhy ddigalon 
yn ein hasesiad o’r hyn y mae ysgolion a cholegau’n ei wneud ar hyn o bryd. Mae llawer 
o enghreifftiau arbennig o drawiadol o arfer da o bob rhan o Gymru, gyda staff yn mynd 
y filltir arall i gynorthwyo eu myfyrwyr wrth ddod at adeg gwneud ceisiadau i brifysgolion. 
Felly dylid gweld fy argymhellion fel ymdrech gadarnhaol i geisio arfogi ysgolion a cholegau, 
lledaenu’r arfer gorau hwnnw a chael y deilliannau gorau o amser gwerthfawr y staff a 
sicrhau bod pob disgybl yn cael y gefnogaeth orau bosibl. A bod hynny’n digwydd lle bynnag 
y maent yn byw yng Nghymru a lle bynnag y maent yn dewis astudio.

Yn olaf, rwyf eisiau tynnu eich sylw at ddau gyfle sydd gennym yma yng Nghymru, diolch i 
bolisi Llywodraeth Cymru. Yn gyntaf, yn wahanol i’r cynlluniau yn Lloegr ar hyn o bryd, mae 
Llywodraeth Cymru yn bwriadu cadw’r Safon Uwch Gyfrannol ar ddiwedd Blwyddyn 12, gan 
arwain at Safon Uwch ar ddiwedd Blwyddyn 13. Hefyd mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 
cadw’r cynllun marcio unffurf (UMS) Safon Uwch Gyfrannol a Safon Uwch y mae Caergrawnt 
yn arbennig yn ei weld yn werthfawr ar gyfer gwahaniaethu rhwng ymgeiswyr arbennig o 
ddisglair. Bydd myfyrwyr o Gymru’n parhau i fod yn gallu dangos y sgoriau hyn wrth wneud 
ceisiadau, gan roi cyfle ychwanegol iddynt i ddangos eu gallu, ac all hynny ddim ond bod o 
fantais iddynt.
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Yn ail, mae’r setliad mwy hael i fyfyrwyr o Gymru o ran ffioedd a grantiau yn fater y dylid 
ei ganmol. Pan fydd myfyrwyr o Gymru’n mynd i Rydychen a Chaergrawnt, neu yn wir i 
unrhyw brifysgol yng Nghymru neu Loegr, ni fydd angen iddynt wynebu talu’r ffioedd o 
£9,000 sy’n wynebu rhai o Loegr a’r Alban. Bydd gan fyfyrwyr o deuluoedd gydag incwm is 
a chanolig hefyd well trefn grantiau i’w cynorthwyo gyda chostau byw. Rwyf wedi cyfarfod 
â rhai disgyblion o Gymru nad ydynt yn gwybod am hyn, felly dylid croesawu cynlluniau i 
hyrwyddo’r polisi yma ymhellach.

Yn ystod fy ngwaith, rwyf hefyd wedi sylwi ar y camargraff y byddai mynd i Rydychen a 
Chaergrawnt yn ddrutach na mynd i brifysgolion eraill. Mae’n bwysig gwrthbrofi hyn, gan na 
fyddwn yn dymuno i unrhyw bryderon ariannol rwystro darpar fyfyrwyr o Gymru rhag mynd 
yno. Mewn gwirionedd mae gan y ddwy brifysgol lety rhesymol, mae costau teithio yn y 
ddwy ddinas yn isel ac mae gan y ddwy brifysgol ysgoloriaethau i gynorthwyo myfyrwyr – 
rhai ohonynt wedi’u neilltuo ar gyfer myfyrwyr o Gymru. 

Mae gennym ni yng Nghymru’r arfer weithiau o gymryd agwedd negyddol tuag at ein 
gobeithion ein hunain. Nid wyf fi’n barod i dderbyn hynny. Mae’r disgyblion a myfyrwyr 
yng Nghymru yr wyf wedi’u cyfarfod yn ystod fy astudiaeth mor ddisglair ag unrhyw rhai yn 
unman. Pa bynnag lwybr a ddewisant mewn bywyd, ein gwaith ni yw eu harfogi i anelu’n 
uchel iawn. Dim ond y cam cyntaf i gyflawni hynny yw llunio’r adroddiad hwn. Fodd bynnag, 
rwy’n cyflwyno fy adroddiad i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau gyda phob hyder y gallwn, trwy 
weithio mewn partneriaeth, weithredu’r argymhellion hyn er budd pob un o’n pobl ifanc.

Y Gwir Anrhydeddus Paul Murphy AS 
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Yn gyntaf rwy’n dymuno diolch i’r gwleidyddion a swyddogion niferus sydd wedi cefnogi ein 
gwaith a rhoi o’u hamser a’u gwybodaeth i’r prosiect hwn:

Leighton Andrews AC, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Huw Lewis AC, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru 

Ken Skates AC, Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Llywodraeth Cymru

Theodore Huckle CF, Cwnsler Cyffredinol, Llywodraeth Cymru

Owen Evans, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Yr Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Yr Adran Addysg a 
Sgiliau, Llywodraeth Cymru

Teresa Holdsworth, Dirprwy Gyfarwyddwr, Ymgysylltu a Chyflogaeth Ieuenctid, Yr Adran 
Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru

Neil Surman, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Addysg Uwch, Yr Adran Addysg a Sgiliau, 
Llywodraeth Cymru

Ian Valvona, Cyn-Bennaeth Ymgysylltu Ieuenctid, Yr Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth 
Cymru

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Seilwaith, Cwricwlwm, Cymwysterau a Cymorth i Ddysgwyr, 
Yr Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru

Brett Pugh, Cyfarwyddwr y Grŵp Safonau Ysgolion a’r Gweithlu, Yr Adran Addysg a Sgiliau, 
Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Pennaeth Cymorth i Ddysgwyr, Yr Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth 
Cymru

Owain Williams, Ymgynghorydd Strategol, Yr Adran Addysg, Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Rhodri Morgan

Julie Morgan AC, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ian Lucas AS, Tŷ’r Cyffredin

Kevin Brennan AS, Tŷ’r Cyffredin

Anne Clwyd AS, Tŷ’r Cyffredin

Yr Arglwydd Griffiths o Borth Tywyn, Tŷ’r Arglwyddi.

Rwyf hefyd eisiau diolch i’r rhai a ganlyn am eu cyfraniad a’u hadborth ar ein gwaith:

Ann Keane, Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi yng Nghymru, Estyn

Dr Philip Dixon, Cyfarwyddwr, ATL Cymru 

Robin Hughes, Ysgrifennydd, ASCL Cymru

ColegauCymru

Addysg Uwch Cymru
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NUT Cymru

NAHT

NASUWT

UCU

GMB

Voice

Unite the Union

UNSAIN Cymru 

UCAC

Y Panel Ymarferwyr Ysgolion

LINK.

Mae’r ymgynghori a wnaethom gydag ysgolion a cholegau ar draws Cymru wedi bod 
yn gwbl hanfodol i’n gwaith ac rwyf eisiau diolch i’r penaethiaid, prifathrawon, dirprwy 
brifathrawon, penaethiaid chweched dosbarth, staff dysgu, cyd-gysylltwyr myfyrwyr mwy 
galluog a thalentog ac wrth gwrs y myfyrwyr yn yr ysgolion a cholegau a ganlyn: 

Coleg Gŵyr, Abertawe

Coleg Cambria, Wrecsam

Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun 

Y Coleg, Merthyr Tudful

Ysgol Gorllewin Mynwy, Pont-y-pŵl

Ysgol Uwchradd Cwmcarn, Caerffili

Coleg Gwent, Campws Crosskeys, Caerffili

Coleg Gwent, Parth Dysgu Blaenau Gwent, Glyn Ebwy

Coleg Cymunedol Michaelston, Caerdydd

Ysgol Uwchradd Fitzalan, Caerdydd

Ysgol Gyfun Plasmawr, Caerdydd 

Ysgol Uwchradd Glyn Derw, Caerdydd

Coleg Catholig Dewi Sant, Caerdydd 

Ysgol Tryfan, Bangor

Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda

Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

Ysgol David Hughes, Porthaethwy

Ysgol Friars, Bangor

Ysgol Glan-y-Môr, Pwllheli
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Ysgol Bryngwyn, Llanelli

Ysgol Coedcae, Llanelli

Ysgol y Strade, Llanelli

Ysgol Gyfun Gatholig Sant Ioan Llwyd, Llanelli

Coleg Sir Gâr, Llanelli 

Ysgol y Preseli, Sir Benfro

Ysgol Dewi Sant, Sir Benfro

Ysgol Uwchradd Gatholig Tasker Milward, Hwlffordd

Ysgol Gyfun Aberdaugleddau, Aberdaugleddau

Ysgol Bro Gwaun, Abergwaun 

Ysgol Syr Thomas Picton, Hwlffordd

Ysgol Uwchradd Dyffryn, Casnewydd

Ysgol Uwchradd Llanwern, Casnewydd

Ysgol Uwchradd Llysweri, Casnewydd

Ysgol Uwchradd Gatholig Joseff Sant, Casnewydd

Ysgol Croesyceiliog, Cwmbrân

Ysgol Uwchradd Fairwater, Cwmbrân

Ysgol Basaleg, Casnewydd

Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant, Pont-y-pŵl 

Ysgol Gyfun Caerleon, Casnewydd

Coleg y Cymoedd, Campws Nantgarw

Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr, Aberdâr

Ysgol Gyfun Treorci, Rhondda Cynon Taf

Ysgol y Pant, Rhondda Cynon Taf

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog, Rhondda Cynon Taf

Ysgol Gymunedol Sir y Porth, Rhondda Cynon Taf

Ysgol Gyfun Gatholig Cardinal Newman, Rhondda Cynon Taf

Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhondda Cynon Taf

Coleg Chweched Dosbarth BSix, Hackney

Coleg Chweched Dosbarth Hills Road, Caergrawnt.

Mae Rhydychen a Chaergrawnt wedi dangos gwir ymrwymiad i’r prosiect hwn ac rwy’n 
ddyledus i’r holl staff a myfyrwyr ar draws y ddwy brifysgol a’u colegau sydd wedi cymryd yr 
amser i siarad gyda mi.
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Yn Rhydychen rwy’n dymuno diolch i’r canlynol:

Yr Athro Andrew Hamilton, Is-ganghellor

Yr Athro Sally Mapstone, Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Addysg

Mike Nicholson, Cyfarwyddwr Mynediad Israddedigion

Keith Zimmerman, Cyn-Gyfarwyddwr Gweinyddiaeth a Gwasanaethau Myfyrwyr

Dr Samina Khan, Dirprwy Gyfarwyddwr Mynediad Israddedigion

Margaret Ounsley, Pennaeth Cysylltiadau Llywodraeth a Chymuned

Gosia Turner, Ben Clarke a Bryony Collis, Tîm Rheoli Data Myfyrwyr 

a’r staff ehangach yn y Swyddfa Mynediad Israddedigion a staff ymgysylltu’r coleg.

Yng Ngholeg Keble: Syr Jonathan Philips, Warden; Dr Ali Rogers, Uwch Diwtor; 
Dr Stephen Payne; Dr Simon Butt; Dr Ian Archer; a’r Athro Edwin Peel.

Yng Ngholeg Sant Pedr: Mark Damazer, Meistr; Balazs Szendroi, Cyn-Diwtor Mynediad; 
Robert Pitkethley, Tiwtor Mynediad; ac Alice Wilby, Swyddog Cyswllt Ysgolion.

Yng Ngholeg Oriel: Moira Wallace, Prifathro; a’r Athro David Charles, Colin Prestige, 
Cymrawd a Thiwtor mewn Athroniaeth.

Yng Ngholeg yr Iesu: Yr Arglwydd Krebs, Prifathro; Dr Alexandra Lumbers, Cyfarwyddwr 
Academaidd; Sailesh Vyas, Cyd-gysylltydd Mynediad; a Sue Morris, Cyn-Swyddog Cyswllt 
Ysgolion.

Yn Neuadd yr Arglwyddes Margaret: Dr Fiona Spensley, Uwch Diwtor; a Hannah Morris, 
Swyddog Ymgysylltu.

Yn Neuadd St Edmwnd: Yr Athro Keith Gull, Prifathro; a Dr Robert Wilkins, Tiwtor Mynediad.

Yng Nghaergrawnt rwyf eisiau diolch yn arbennig i Richard Partington, Uwch Diwtor, Coleg 
Churchill, a staff a myfyrwyr Coleg Churchill sydd wedi bod yn cymryd rhan fawr yn y 
prosiect o’r dechrau.

Rwyf hefyd eisiau diolch i’r canlynol:

Yr Athro Syr Leszek Borysiewicz, Is-ganghellor

Yr Athro John Rallison, Dirprwy Is-ganghellor dros Addysg

Jon Beard, Cyfarwyddwr Recriwtio Is-raddedigion, Swyddfa Fynediad Caergrawnt

Tom Levinson, Pennaeth Ehangu Cyfranogiad, Swyddfa Fynediad Caergrawnt

Dr Mike Sewell, Cyfarwyddwr Mynediad ar gyfer Colegau Caergrawnt

Sheila Kiggins, Swyddog Cyfathrebu, Swyddfa Materion Allanol a Chyfathrebu.
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Yng Ngholeg Magdalene: Dr Rowan Williams, Meistr; Dr Stuart Martin, Uwch Diwtor; 
Dr Emily So, Tiwtor Mynediad; a Maddy Lawrence-Jones, Swyddog Cyswllt Ysgolion; 
Silke Mentchen, Cyn-Diwtor Mynediad, Coleg Magdalene; a Rosie Sharkey,  
Cyn-Swyddog Cyswllt Ysgolion, Coleg Magdalene.

Yng Ngholeg y Frenhines: Dr James Kelly, Uwch Diwtor; Dr Andrew Thompson, Tiwtor 
Mynediad; a phawb ar Bwyllgor Addysgu a Dysgu Coleg y Frenhines.

Yng Ngholeg Homerton: Yr Athro Geoff Ward, Prifathro; Dr Penny Barton, Uwch Diwtor; a 
Steve Watts, Tiwtor Mynediad a Chadeirydd Fforwm Mynediad Prifysgol Caergrawnt.

Yng Ngholeg yr Iesu: Dr Richard Williams, Cyfarwyddwr Astudiaethau’r Gyfraith.

Yng Ngholeg y Drindod: Dr Paul Wingfield, Tiwtor Mynediad; a’r Athro Colin Hughes, 
Athro mewn Microbioleg a Chymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Yng Ngholeg Penfro: Dr Mark Wormald, Uwch Diwtor; Dr Caroline Burt, Tiwtor Mynediad; 
a Dr Menna Clatworthy.

Mae’r ymateb rydym wedi’i gael oddi wrth alumni y ddwy brifysgol wedi bod yn rhagorol 
ac rwy’n ddiolchgar i bawb roddodd o’u hamser i ddod i’r digwyddiadau neu i fod yn rhan 
o’n digwyddiadau hwb mewn ysgolion a cholegau ar draws Cymru. Rwyf eisiau diolch yn 
arbennig i Nicklaus Thomas-Symonds a Syr Andrew Dilnot am eu cadeiryddiaeth ardderchog 
o ddigwyddiadau i alumni yng Nghaerdydd a San Steffan.

Rwyf hefyd eisiau diolch i Gymdeithas Caergrawnt De Cymru a Chymdeithas Prifysgol 
Rhydychen Caerdydd a De-ddwyrain Cymru am eu cymorth yn hybu’r ddau ddigwyddiad ac 
am eu mewnbwn i’r prosiect. 

Mae fy ngwaith wedi dibynnu ar wybodaeth oddi wrth nifer enfawr o athrawon, rhieni, 
gofalwyr, myfyrwyr ac academyddion sydd wedi cysylltu â mi i rannu eu syniadau a’u 
profiadau. Er na allaf enwi pawb yn unigol, rwyf eisiau diolch yn ddiffuant i’r nifer 
anferth o bobl sydd wedi ysgrifennu, e-bostio neu gymryd rhan yn yr ymgynghori ar-lein. 
A hefyd i’r llawer, llawer mwy o bobl eraill sydd wedi trafod y prosiect gyda mi yn ystod 
y 18 mis diwethaf. 

Rwyf hefyd eisiau diolch i Teach First am eu hamser a’u cyfraniad ac i Future First am eu holl 
waith yn ymgysylltu gydag alumni a threfnu ein digwyddiadau hwb.

Yn olaf, ni fyddai wedi bod modd gwneud y gwaith hwn heb y Tîm Llysgenhadon 
Oxbridge: Nia Jones, Sinead Gallagher, Dr Jonathan Padley, Anthony Hunt, Briony Robinson, 
Michelle Playle, Kara Richards, Robert Boardman a James Cruikshank. Rwyf wedi bod yn 
ffodus iawn i gael tîm mor alluog ac wedi mwynhau gweithio gyda phob un ohonoch. 
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Cylch gorchwyl
Yn 2012, fe ofynnwyd i mi gan Leighton Andrews AC, oedd yn Weinidog Addysg a Sgiliau 
Cymru ar y pryd, i ystyried y rhesymau am yr hyn oedd yn ymddangos fel gostyngiad yn 
y niferoedd oedd yn cael eu derbyn o Gymru i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt. 
Ymhellach, gofynnwyd i mi ymchwilio rywfaint i sut gallai Cymru oresgyn y rhesymau hyn 
er mwyn cynyddu nifer y ceisiadau llwyddiannus yn y dyfodol. 

Crynodeb gweithredol
Mae dwy ran ar wahân wedi bod i waith y prosiect hwn; y ddwy ran yn hanfodol er mwyn 
gweld y darlun cyfan. Yn y rhan gyntaf, rydym wedi dadansoddi data oddi wrth Lywodraeth 
Cymru, prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt ac UCAS. Mae hyn wedi ein cynorthwyo i 
ddeall y cefndir addysgol pan fyddwn yn trafod ceisiadau o Gymru a mynediad i Rydychen 
a Chaergrawnt, a chanfod y lefel o wahaniaeth rhwng mynediad o Gymru a rhannau eraill 
o’r DU. Ail ran y gwaith oedd ymgynghori: rwyf fi’n bersonol wedi siarad gyda channoedd 
o bobl ifanc, athrawon, alumni a phartïon eraill sydd â diddordeb er mwyn cael barn ac 
adborth ar eu dealltwriaeth hwy o’r materion hyn. Mae eu mewnbwn wedi bod yn gwbl 
hanfodol i’m cynorthwyo i egluro’r tueddiadau a welwyd wrth ddadansoddi’r data.

Nid yw cyrhaeddiad yng Nghymru o ran y graddau uchaf wedi bod mor uchel ag y dylai fod, 
o gymharu gyda gweddill y DU. Rhwng 2008 a 2012, enillodd cyfartaledd o 9.2 y cant o 
fyfyrwyr Safon Uwch Cymru dair gradd A neu well, o’i gymharu gyda chyfartaledd o 12.7 
y cant o fyfyrwyr Safon Uwch y DU1. Yn yr un cyfnod, enillodd cyfartaledd o 3.8 y cant o 
fyfyrwyr Cymru bump gradd A* neu well mewn TGAU, o’i gymharu â chyfartaledd o 4.3 y 
cant o fyfyrwyr y DU2. Fodd bynnag, mae mwy i hyn na dim ond y cyrhaeddiad cenedlaethol 
yng Nghymru. Mae myfyrwyr cryfaf Cymru, gan fesur hynny yn ôl canlyniadau arholiadau, 
yn gwneud ceisiadau i fynd i Rydychen a Chaergrawnt ond nid ydynt yn llwyddo i fynd trwy 
brosesau mynediad y prifysgolion. Mae canlyniadau ein hymgeiswyr mewn TGAU ar yr un 
lefel â rhai eraill o’r DU, ond maent yn syrthio y tu ôl pan ystyrir cyrhaeddiad ôl-16, trwy 
ddefnyddio sgoriau cynllun marcio unffurf Safon Uwch Gyfrannol a phrofion mynediad. Yng 
Ngogledd-ddwyrain Lloegr, mae’r lefelau cyrhaeddiad ar gyfartaledd yn is na rhai Cymru, ond 
mae ymgeiswyr o Ogledd-ddwyrain Lloegr yn cael mynediad i Rydychen a Chaergrawnt ar 
yr un gyfradd â’r cyfartaledd ar gyfer y DU – sydd lawer yn uwch nag i ymgeiswyr o Gymru. 
Nid yw hyn yn golygu bod lefelau cyrhaeddiad yn amherthnasol. Yn hytrach, mae’n rhaid 
cefnogi’r bobl sy’n cyflawni ar lefel uchel trwy raglen o weithgarwch uwch-gwricwlaidd sy’n 
datblygu’r sgiliau allweddol angenrheidiol ar gyfer symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt 
a phrifysgolion cystadleuol eraill. Rhaid felly i’n myfyrwyr mwy galluog a thalentog3 – ein 

1 Tabl 2.2 ‘Cyrhaeddiad myfyrwyr Cymru a’r ymgeiswyr sy’n cael eu derbyn yn Rhydychen a Chaergrawnt: y dystiolaeth’ (gweler www.wales.gov.
uk/topics/educationandskills/learningproviders/oxbridge-project/oxbridge-final-report/?lang=cy)

2 Tabl 2.4 ‘Cyrhaeddiad myfyrwyr Cymru a’r ymgeiswyr sy’n cael eu derbyn yn Rhydychen a Chaergrawnt: y dystiolaeth’  (gweler www.wales.gov.
uk/topics/educationandskills/learningproviders/oxbridge-project/oxbridge-final-report/?lang=cy)

3 www.learning.wales.gov.uk/improvementareas/anandinclusion/moreableandtalented/?skip=1&lang=cy#/improvementareas/anandinclusion/
moreableandtalented/?lang=cy 

http://www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/learningproviders/oxbridge-project/oxbridge-final-report/?lang=cy
http://www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/learningproviders/oxbridge-project/oxbridge-final-report/?lang=cy
http://www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/learningproviders/oxbridge-project/oxbridge-final-report/?lang=cy
http://www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/learningproviders/oxbridge-project/oxbridge-final-report/?lang=cy
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darpar ymgeiswyr i Rydychen a Chaergrawnt – gael eu cefnogi i ffynnu a datblygu, rhaid 
ymchwilio i’w pwnc tu allan i’r ystafell ddosbarth, a meddwl ac ymgysylltu’n feirniadol gyda 
materion academaidd. Mae gan athrawon eu rhan i’w chwarae wrth gefnogi’r myfyrwyr hyn, 
ond rhaid iddynt hwy yn eu tro gael gwybodaeth a chefnogaeth oddi wrth y prifysgolion a 
Llywodraeth Cymru. Rhaid bod lle yn y cwricwlwm a rhywfaint o arian ar gael i fyfyrwyr mwy 
galluog a thalentog. Rhaid i arweinyddion ysgolion a cholegau gael cydnabyddiaeth am eu 
hymdrechion i gynyddu cyrhaeddiad ymysg y myfyrwyr sy’n cyflawni ar y lefel uchaf.

Prif argymhelliad
Credaf, er mwyn cael yr effaith sydd ei hangen, y dylid sefydlu rhwydwaith genedlaethol 
o hybiau partneriaeth. Dylai’r rhain sicrhau bod ysgolion a cholegau’n gallu dysgu oddi 
wrth ei gilydd, a rhannu adnoddau i gefnogi eu myfyrwyr mwyaf galluog yn academaidd. 
Mae’r ymgynghori dechreuol yn awgrymu y dylai 12 canolfan o’r fath fod yn addas ar gyfer y 
diben, er y bydd y nifer terfynol yn cael ei gadarnhau ymhellach ymlaen. Rhaid i Lywodraeth 
Cymru, ysgolion a cholegau, a phrifysgolion weithredu i leihau’r elfen o siawns sy’n bodoli ar 
hyn o bryd yn ein trefn addysg o ran darpariaeth i ddisgyblion mwy galluog a thalentog: mae 
llawer o ddisgyblion wedi cael budd o gael athro/athrawes arbennig o frwdfrydig, dosbarth 
uwch-gwricwlaidd, ysgol haf neu gyfaill gwybodus i’r teulu. Mae hyn yn ddefnyddiol i’r 
unigolyn ond nid oes cysondeb o ran darpariaeth trwy bob rhan o’r gyfundrefn addysg. 
Bydd yr hybiau hyn yn sicrhau cysondeb yn y dyfodol.

Ynghyd ag ysgolion a cholegau, byddai hefyd ddisgwyl i Rydychen a Chaergrawnt gyfrannu 
at yr hybiau hyn, gan gynnig cyngor a chefnogaeth lle bo’n briodol. Byddai angen i bob hwb 
ddarparu lefel benodol o gefnogaeth, gyda phob un yn gallu addasu yn ôl yr angen lleol. 
Dylai’r partneriaethau hyn sicrhau cefnogaeth uwch-gwricwlaidd, gyda golwg ar y canlynol:

• sicrhau’r potensial mwyaf posibl o ran cyrhaeddiad

• ysbrydoli’r rhai sy’n cyflawni ar lefel uchel i fod â’r dyhead i fynd ymlaen i Rydychen a 
Chaergrawnt a phrifysgolion blaenllaw eraill, gan ddefnyddio modelau rôl cadarnhaol a 
gwybodaeth a chyngor eglur

• cefnogi hyn trwy ddefnyddio gweithgareddau cyfoethogi academaidd, cefnogaeth 
arbenigol ar gyfer cyfweliadau a phrofion, a dosbarthu gwybodaeth. 

Er enghraifft, gallai aelodau o bob hwb wneud ymrwymiad i ddarparu cyfweliadau ffug 
fel ymarfer i ymgeiswyr Rhydychen a Chaergrawnt yn eu rhanbarth hwy. Rwyf wedi 
sylwi ar elfennau o arfer da yn ystod fy ymchwil, sy’n cynnwys rhaglenni academaidd  
uwch-gwricwlaidd gan ddefnyddio cyfuniad o athrawon, alumni, prifysgolion lleol a 
Rhydychen a Chaergrawnt. Mae’n bwysig nodi fy mod yn awgrymu mwy na dim ond 
ailadrodd y rhaglenni presennol mewn ardaloedd eraill, o gadw mewn cof faterion ymarferol 
o ran y gallu i ehangu. Yn hytrach, fy mwriad yw sicrhau bod tystiolaeth o lwyddiant yn cael 
ei rhannu ar draws Cymru, a bod pob hwb yn ymgymryd â’r dasg yn ei ffordd ei hun, gan 
gymryd i ystyriaeth yr arbenigedd lleol a materion lleol.
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Bydd Rhydychen a Chaergrawnt yn chwarae rhan allweddol yn yr hybiau hyn: yn gwrando 
ar anghenion lleol, yn gweithredu fel partner rhagweithiol wrth ddatblygu rhaglenni 
cefnogaeth, ac yn asesu pa mor effeithiol yw’r rhaglenni presennol pan ofynnir am gyngor. 

Bydd yr hybiau’n darparu un pwynt cyswllt ar y ddwy ochr: pwynt cyswllt tu mewn i 
Rydychen a Chaergrawnt ar gyfer gwaith estyn allan i bob rhanbarth, ac un pwynt cyswllt 
rhanbarthol fydd yn dosbarthu gwybodaeth oddi wrth brifysgolion, yn cynnwys Rhydychen, 
Caergrawnt a sefydliadau addysg uwch eraill. Bydd y bobl yma’n hollbwysig i lwyddiant y 
partneriaethau, a dylid cydnabod eu cyfrifoldebau yn y maes hwn ac adlewyrchu hynny yn 
eu disgrifiadau swydd. Gallai tudalen ar wefan Llywodraeth Cymru restru pwy i gysylltu â 
hwy ar gyfer pob rhanbarth a byddai disgwyl i bob rhanbarth ddarparu cyhoeddusrwydd i’w 
gweithgareddau mewn ffordd addas. 

Gallai swm cyfyngedig o arian wneud gwahaniaeth mawr i’r gwaith hwn. Rwy’n cynnig y 
dylai Llywodraeth Cymru ddyrannu arian tymor byr i awdurdodau lleol ar sail arian cyfatebol 
er mwyn ysgogi gweithgarwch am ddwy flynedd gyntaf pob hwb. Ar sail profiad Rhydychen 
a Chaergrawnt o ddarparu cynlluniau tebyg, mae’n bosibl y byddai’n well symud hyn ymlaen 
yn raddol, fesul cam, yn hytrach na thrwy Gymru gyfan ar unwaith, felly dylid ystyried 
ymrwymiad ariannu tymor canolig.

Mae Llywodraeth Cymru’n gyfrifol am ddarparu canllawiau ar gefnogi myfyrwyr mwy 
galluog a thalentog. At ddibenion yr adroddiad hwn, rwy’n ystyried yn benodol anghenion 
y myfyrwyr mwyaf talentog yn academaidd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 
canllawiau ar gefnogi’r grŵp yma mewn ysgolion, ond nid yw’n hysbys ar hyn o bryd i 
ba raddau y cedwir at y rhain a’u gweithredu mewn ysgolion a cholegau. Rwy’n aros am 
ganlyniad adroddiad Llywodraeth Cymru ar y grŵp yma o fyfyrwyr, sydd i fod i gael ei 
gyhoeddi yn ddiweddarach eleni. Byddaf yn gwahodd partïon sydd â diddordeb i dendro 
er mwyn canfod beth yw’r ddarpariaeth academaidd, ymarferol ac artistig/creadigol i 
fyfyrwyr mwy galluog a thalentog mewn ysgolion ac ar gyfer sefydliadau addysg bellach 
ac awdurdodau lleol yng Nghymru. Rwy’n gobeithio y bydd yr adolygiad yma’n darparu 
gwybodaeth ddefnyddiol y gall pob hwb ei defnyddio yn y modd sydd fwyaf addas i’w ardal. 
Gall ysgolion a cholegau rannu arbenigedd ac adnoddau, ac adeiladu ar brofiadau ei gilydd. 
Bydd myfyrwyr yn cael budd oddi wrth gymryd rhan mewn rhaglen i fyfyrwyr mwy galluog 
a thalentog o faint allweddol, i hybu eu hyder academaidd eu hunain a’u cynorthwyo i 
hunanasesu eu galluoedd a’u gwybodaeth.

Bydd yn her ddaearyddol i ddod â’r myfyrwyr at ei gilydd mewn rhai rhannau o Gymru. 
Ar gyfer y rhain, rwy’n awgrymu ystyried atebion technolegol, er enghraifft fideo-gynadledda 
a/neu ffyrdd eraill o ddarparu o bell, mewn ymgynghoriad ag aelodaeth pob hwb. 
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Bydd yr hybiau hyn yn darparu fframwaith ar gyfer gweithgarwch cenedlaethol, fel rhaglen 
ymgysylltu i gyn-fyfyrwyr o Rydychen a Chaergrawnt (a phrifysgolion blaenllaw eraill) sy’n 
wreiddiol o Gymru ac yn dymuno cefnogi darpar ymgeiswyr o ysgolion a cholegau lleol. 
Bydd ymgysylltu o’r fath yn cael ei weinyddu’n bennaf trwy’r hybiau, er mwyn iddo allu 
ymateb yn effeithiol i anghenion pob cymuned. 

Yn olaf, bydd angen asesu’n barhaus pa mor llwyddiannus yw pob hwb, yn enwedig o gofio 
y bydd pob hwb wedi’i adeiladu ar yr un egwyddorion ond yn debygol o fod yn wahanol 
yn weithredol. Bydd angen i bawb sy’n cymryd rhan deimlo eu bod yn cymryd rhan mewn 
partneriaethau ymatebol, datblygol, rhai mae ganddynt hwy berchnogaeth ohonynt, a lle 
maent yn gallu gweld – yn fanwl gywir iawn – beth sy’n gweithio a beth sydd ddim yn 
gweithio, ar gyfer eu hardaloedd unigol hwy.

Rwyf wedi gwneud nifer o awgrymiadau ychwanegol ar gyfer datblygiadau i’r dyfodol mewn 
gwahanol rannau o’r adroddiad hwn. Dylai’r rhain gael eu hystyried gan Lywodraeth Cymru 
a’r prifysgolion fel rhan o unrhyw waith i’r dyfodol sy’n ymwneud â’r prif argymhelliad o 
ddatblygu’r model hwb o weithredu. Mae crynodeb llawn o’r argymhellion hyn i’w weld yn 
Atodiad A.



Adran 1: Crynodeb o’r fethodoleg
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1. Nid gweithgarwch academaidd ffurfiol fu’r gwaith ymchwil sy’n sail i’r adroddiad hwn, 
ond yn hytrach astudiaeth gynhwysfawr gennyf i a’m tîm. Rydym wedi cymhwyso 
methodoleg resymegol ac ystyriol i’n hymchwil. O ganlyniad dylid ystyried yr adroddiad 
hwn fel casgliad o ganfyddiadau ffeithiol a allai fod yn ddefnyddiol ochr yn ochr â 
thystiolaeth arall i gynorthwyo Llywodraeth Cymru i bennu datblygiadau polisi yn 
y dyfodol.

2. Mae ein hymchwil meintiol yn seiliedig ar wybodaeth a dderbyniwyd gan Lywodraeth 
Cymru, Adrannau Addysg Lloegr a Gogledd Iwerddon, UCAS a phrifysgolion Rhydychen 
a Chaergrawnt. Mae’r manylion llawn am ein dadansoddiad data, gan gynnwys 
ffynonellau data a methodoleg, yn y papurau ymchwil a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r 
adroddiad hwn.

3. Cynhaliwyd ein gwaith ymchwil meintiol ar ffurf ymarfer ymgynghori. Detholwyd 
ysgolion a cholegau a gwnaed cais i ymweld â hwy ac i siarad ag athrawon a myfyrwyr. 
Dewiswyd ysgolion a cholegau mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru, gan 
gynnwys y rhai sydd â lefelau cyrhaeddiad uwch ac is na’r cyfartaledd, a’r rhai sydd 
â chyfradd derbyniadau i Rydychen a Chaergrawnt yn is ac yn uwch na’r cyfartaledd. 
Siaradais ag athrawon ar eu pen eu hunain a chyda’i gilydd mewn grwpiau ffocws. 
Mewn rhai ysgolion a cholegau siaradais â grwpiau o fyfyrwyr a chael y cyfle i’w holi’n 
uniongyrchol. Mewn ardaloedd eraill casglwyd adborth myfyrwyr drwy weithgareddau 
Future First. Gellir ystyried yr adborth a’r safbwyntiau a gasglwyd gennym fel detholiad o 
farn y rhai a holwyd. Fodd bynnag, rwyf i’n teimlo bod y ffaith bod rhai pynciau’n codi’n 
gyson, ynghyd â’r fethodoleg ar gyfer dewis ysgolion a cholegau, yn awgrymu bod yr 
adborth hwn yn adlewyrchiad cywir o farn ein hathrawon a’n myfyrwyr.



Adran 2: Dadansoddi data 
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4. Yn ystod y prosiect hwn, rwyf wedi dysgu bod trefn derbyn myfyrwyr i Rydychen 
a Chaergrawnt yn debyg mewn rhai ffyrdd ac yn wahanol mewn ffyrdd eraill. 
Er enghraifft, mae’r ddwy brifysgol yn cyfweld pob ymgeisydd sydd ar eu rhestr fer, 
ond bydd yr ymgeiswyr hynny’n cyrraedd y rhestr fer drwy ddulliau gwahanol. Ar gyfer 
yr ymgeiswyr sy’n sefyll arholiadau modiwlaidd Safon Uwch Gyfrannol a Safon Uwch, 
bydd Caergrawnt yn dibynnu’n helaeth ar gyfartaledd sgoriau’r cynllun marcio unffurf 
wrth lunio rhestr fer yr ymgeiswyr a gaiff eu cyfweld ac wrth ddewis ymgeiswyr 
llwyddiannus wedi hynny. Ar y llaw arall, bydd ymgeiswyr Rhydychen yn gorfod gwneud 
profion penodol ar gyfer y mwyafrif o bynciau cyn cael eu cyfweld. Y rhain, yn ogystal 
â chanlyniadau arholiadau TGAU (os ydynt ar gael) yw sail rhestr fer cyfweliadau a 
phenderfyniadau derbyn myfyrwyr i Rydychen. Mae’r ffyrdd gwahanol hyn o fesur 
llwyddiant yn bwysig. Mae ganddynt oblygiadau arwyddocaol er mwyn deall patrwm 
ceisiadau myfyrwyr Cymru i Rydychen a Chaergrawnt.

5. Yn fy adroddiad interim ac yn y papur a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r adroddiad 
hwnnw, ‘Cyrhaeddiad myfyrwyr Cymru a myfyrwyr sy’n cael eu derbyn yn Rhydychen 
a Chaergrawnt: y dystiolaeth’ (TEB), y seiliwyd arsylwadau ystadegol yr adroddiad 
interim arnynt, nodais fod myfyrwyr Cymru, yn ystod 2008–12, wedi cael cyfraddau 
llwyddo is na myfyrwyr o Loegr a Gogledd Iwerddon wrth ymgeisio i fynd i Rydychen 
a Chaergrawnt. Ar gyfer yr un cyfnod, dangosais hefyd mai canran cymharol fychan 
o fyfyrwyr Cymru enillodd raddau TGAU a Safon Uwch a oedd yn cyfateb i raddau 
ymgeiswyr realistig i Rydychen a Chaergrawnt. Yn olaf, ac efallai’n fwyaf allweddol, 
tanlinellais y ffaith hon: tra bod canlyniadau TGAU gorau Cymru wedi gwella o 2008 
i 2012, gostwng wnaeth canlyniadau gorau y Safon Uwch. Damcaniaethais efallai fod 
cysylltiad rhwng tueddiadau’r ffigurau derbyniadau a’r lefelau cyrhaeddiad, ond ar y pryd 
nid oedd y data gennyf i gadarnhau na gwadu’r cysylltiad.

6. Hefyd fe ofynnodd fy adroddiad interim nifer o gwestiynau nad oedd wedi cael eu hateb 
cyn hynny. O ystyried y canrannau gweddol isel o fyfyrwyr Cymru sy’n llwyddo i ennill 
graddau TGAU a Safon Uwch eithriadol o dda, a yw lefel cyrhaeddiad ymgeiswyr Cymru 
i Rydychen a Chaergrawnt yn gymharol isel neu a ydynt yn gymwys mewn gwirionedd? 
A allwn ni egluro’r gwahaniaeth rhwng cyfraddau y rhai o Gymru sy’n gwneud cais ac 
eraill yn y DU? A yw hi’n rhesymol inni gymharu myfyrwyr o Gymru, Lloegr a Gogledd 
Iwerddon, neu onid gwell fyddai cymharu Cymru â rhanbarth penodol yn Lloegr, er 
enghraifft? Erbyn hyn rwyf wedi gweld y data angenrheidiol er mwyn gallu ateb y 
cwestiynau hyn.
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A yw lefel cyrhaeddiad ymgeiswyr Cymru i Rydychen a Chaergrawnt yn 
gymharol isel neu a ydynt yn gymwys mewn gwirionedd?
7. Wedi dadansoddi data newydd o Rydychen a Chaergrawnt, gallaf gadarnhau fod 

gan ymgeiswyr o Gymru i’r ddwy brifysgol, ar gyfartaledd, yn wyneb nifer o fesurau 
allweddol, lefel cyrhaeddiad cymharol isel pan neu yn fuan ar ôl iddynt gyflwyno’u 
ceisiadau.

8. Ar gyfer y cyfnod 2009–12, ar gyfartaledd roedd ymgeiswyr Cymru i Gaergrawnt wedi 
ennill 4.7 gradd A* yn eu harholiadau TGAU – a oedd yn uwch na Lloegr a Gogledd 
Iwerddon. Er hynny, roedd ganddynt gyfartaledd sgoriau cynllun marcio unffurf 
o 88.7 y cant mewn tri phwnc Safon Uwch Gyfrannol – a oedd yn is na Lloegr a 
Gogledd Iwerddon. Mewn geiriau eraill, ar gyfartaledd fe syrthiodd ymgeiswyr Cymru i 
Gaergrawnt o’r brig ar ddiwedd Blwyddyn 11 i’r gwaelod ar ddiwedd Blwyddyn 12, yn is 
nag ymgeiswyr o Loegr a Gogledd Iwerddon yn y meysydd cyrhaeddiad a ystyrir yn fwyaf 
allweddol gan Gaergrawnt, h.y. cyfartaledd y cynllun marcio unffurf.

9. Ar gyfer y cyfnod 2008–12, roedd ymgeiswyr Cymru i Rydychen ar gyfartaledd wedi 
ennill yr un faint o raddau A* yn eu harholiadau TGAU ag ymgeiswyr y DU, neu fymryn 
llai. Llwyddodd y mwyafrif o ymgeiswyr y ddau grŵp i ennill 5–10 gradd A*. Roedd y 
mwyafrif o’r rhai a gafodd fynediad wedi ennill 7–11 gradd A*. Er hynny, ar gyfer y 
cyfnod 2010–12 (mae Rhydychen wedi bod yn gwneud defnydd helaeth o brofion 
derbyn ers 2010), roedd ymgeiswyr Cymru yn gyson wannach nag ymgeiswyr y DU 
mewn amrywiaeth o brofion derbyn, cyn ac ar ôl llunio rhestr fer. O fod wedi ennill 
graddau TGAU da ar ddiwedd Blwyddyn 11, nid oedd ymgeiswyr Cymru i Rydychen yn 
mynd yn eu blaenau i berfformio cystal mewn profion derbyn ym Mlwyddyn 13.

10. Mae ychydig o newyddion da yma. Er mai isel ar y cyfan yw’r nifer o ganlyniadau 
rhagorol ymhlith myfyrwyr Cymru yn eu harholiadau TGAU, mewn gwirionedd mae 
canlyniadau TGAU ymgeiswyr Cymru i Rydychen a Chaergrawnt yn cyd-fynd yn sylfaenol 
ag ymgeiswyr y DU gyfan. Er hynny, nid yw’r un ymgeiswyr o Gymru yn tueddu i lwyddo 
cystal ar ôl eu harholiadau TGAU, o ran cyfartaledd sgoriau cynllun marcio unffurf 
(Caergrawnt) ac mewn profion derbyn (Rhydychen). Mae hyn yn cadarnhau’r patrwm 
pendant o ostyngiad yng nghanlyniadau rhagorol Cymru ar ôl TGAU fel ag a nodais 
yn y TEB.

A allwn ni egluro’r gwahaniaeth rhwng cyfraddau y rhai o Gymru sy’n 
gwneud cais ac eraill yn y DU?
11. Gallwn. Mae’n hynod debyg y gellir priodoli, i raddau helaeth iawn, y nifer isel o 

ymgeiswyr o Gymru a dderbynnir i Rydychen a Chaergrawnt i’w cyrhaeddiad cymharol 
isel yn yr asesiadau ôl-TGAU a gaiff eu hystyried yn allweddol gan y ddwy brifysgol.
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12. Mae un cwestiwn yn aros serch hynny: ai dim ond y gwahaniaeth cyrhaeddiad sy’n 
gyfrifol am y gwahaniaeth yng nghyfraddau llwyddiant Cymru a’r DU? Ar gyfer y 
cyfnod 2008–12, roedd cyfradd lwyddiant ymgeiswyr o Gymru i Gaergrawnt yn 22.6 
y cant o’i chymharu â 27 y cant yn y DU. Ar gyfer yr un cyfnod, 17.3 y cant oedd 
cyfradd lwyddiant ymgeiswyr Cymru i Rydychen, o’i chymharu â 23.6 y cant y DU. Ni 
all Caergrawnt roi ffigurau cyrhaeddiad ar gyfer ymgeiswyr oedd ar y rhestr fer, ond fe 
all Rhydychen, ac o’r rhain gwelais fod ymgeiswyr o Gymru oedd ar y rhestr fer yn llai 
tebygol o gael cynnig lle nag ymgeiswyr o’r DU oedd ar y rhestr fer oedd â nifer graddau 
A* tebyg yn eu canlyniadau TGAU. Gallai perfformiad cymharol isel yn y profion derbyn 
fod wedi cyfrannu at y gostyngiad yn safle is yr ymgeiswyr o Gymru ond mae’n debygol 
fod perfformiad is na’r safon yn y cyfweliadau wedi cyfrannu at hyn hefyd.

A yw hi’n rhesymol inni gymharu myfyrwyr o Gymru, Lloegr a Gogledd 
Iwerddon, neu onid gwell fyddai cymharu Cymru â rhanbarth benodol 
yn Lloegr, er enghraifft?
13. Yn y TEB, dadleuais fod llunio cymhariaeth syml o raddfeydd llwyddiant Cymru, Lloegr 

a Gogledd Iwerddon yn cuddio gwahaniaethau yn y systemau addysg a gynigir yn 
y tair gwlad. Gwelais hefyd fod cymharu graddfeydd llwyddiant Cymru a Lloegr ar 
lefel awdurdod lleol yn ddyrys, felly rwyf wedi llunio cymhariaeth ychwanegol rhwng 
graddfeydd llwyddiant Cymru a graddfeydd llwyddiant ymgeiswyr o ranbarth debyg yn 
Lloegr, sef y Gogledd-ddwyrain.4 

14. Yn y gymhariaeth newydd hon, canfyddais fod myfyrwyr o Ogledd-ddwyrain Lloegr ar 
gyfartaledd yn perfformio’n is na chyfartaledd cyffredinol y DU yn eu canlyniadau TGAU 
a Safon Uwch o ran y graddau uchaf. O ystyried y mesurau allweddol (pump gradd A* 
mewn TGAU, tair gradd A mewn Safon Uwch Gyfrannol, tair gradd A* mewn Safon 
Uwch), roedd cyrhaeddiad yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr yn ystod 2008–12 yn is na’r 
perfformiad cyfatebol yng Nghymru. Er hynny, roedd cyfradd lwyddiant ymgeiswyr 
Gogledd-ddwyrain Lloegr i Rydychen a Chaergrawnt yn llawer uwch na chyfradd 
lwyddiant ymgeiswyr Cymru yn yr un cyfnod, er bod cyfradd lwyddiant ymgeiswyr 
Gogledd-ddwyrain Lloegr ychydig yn is na chyfartaledd y DU. Ar sail y dystiolaeth hon, 
fe ymddengys fod gan Ogledd-ddwyrain Lloegr linell sylfaen gyffredinol is o gyrhaeddiad 
academaidd, ond fe gaiff myfyrwyr y rhanbarth eu derbyn i Rydychen a Chaergrawnt ar 
raddfa sy’n eithaf cyfartal i ymgeiswyr y DU.

15. Wrth astudio’r rhesymau dros y gwahaniaeth hwn, ystyriais y posibilrwydd fod sawl 
ysgol neu goleg yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr yn cefnogi ymgeiswyr i Rydychen 

4 Mae rhanbarth Gogledd-ddwyrain Lloegr yn cynnwys yr awdurdodau lleol canlynol: Darlington, Durham, Gateshead, Hartlepool, Middlesbrough, 
Newcastle Upon Tyne, North Tyneside, Northumberland, Redcar a Cleveland, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Sunderland.
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a Chaergrawnt yn llwyddiannus iawn ac felly’n cynorthwyo’r cynnydd yn ffigurau’r 
rhanbarth. Yn ystod 2008–12, gwelais fod 10 neu fwy o ymgeiswyr llwyddiannus wedi 
mynd o bedair ysgol yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr i Rydychen. Cyflenwodd chwech 
ysgol o Gymru yr un nifer, gan awgrymu nad oes gor-bwyso o du un grŵp o ysgolion 
yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr o anghenraid. Roedd y cohort mwyaf o un ysgol benodol 
yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr yn 27, gydag 16 myfyriwr o un ysgol yng Nghymru. 
Deuai ymgeiswyr llwyddiannus Gogledd-ddwyrain Lloegr o 35 ysgol a choleg gwahanol, 
ac yng Nghymru o 48 ysgol a choleg.

16. Mae’n anodd gwybod pa gasgliadau y gellir dod iddynt o’r cymariaethau hyn, 
oherwydd yn ystod yr amser a roddwyd i mi ni allwn weld data cyrhaeddiad ymgeiswyr 
Gogledd-ddwyrain Lloegr i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt. Mae’r diffyg hwn yn 
allweddol, oherwydd fel y dangosir yma, gall grŵp cyfan y rhanbarth gyfateb neu beidio 
cyfateb i’r hyn y gellid ei ddweud am ymgeiswyr y rhanbarth i Rydychen a Chaergrawnt. 
Yma mae’n edrych yn debygol fod ymgeiswyr Gogledd-ddwyrain Lloegr yn perfformio’n 
well ar ôl eu harholiadau TGAU nag ymgeiswyr o Gymru, er gwaetha’r cyrhaeddiad 
cymharol isel o ran y graddau uchaf ledled Gogledd-ddwyrain Lloegr o’u cymharu â 
Chymru. Byddai astudiaeth bellach i egluro’r gymhariaeth hon yn fuddiol. Ond beth 
bynnag fyddai canlyniad astudiaeth bellach, ni chredaf y byddai’n amharu ar y patrymau 
hollbwysig a ganfuwyd gennym yng Nghymru.

Ymgeiswyr o Gymru i Rydychen a Chaergrawnt
17. O’r dadansoddiadau newydd hyn, fe ymddengys cwestiwn arall am allu ymgeiswyr 

Cymru i Rydychen a Chaergrawnt o’u cymharu â gweddill ymgeiswyr y DU. Mae’n dda 
gen i ddweud fod yr ateb yn un cadarnhaol. Ar gyfer y cyfnod 2009–12, llwyddodd 
ymgeiswyr o Gymru i Gaergrawnt i gael cyfartaledd o 93.3 y cant yn eu cynllun marcio 
unffurf mewn tri phwnc Safon Uwch Gyfrannol pan oeddynt yn cyflwyno’u ceisiadau, 
yn union yr un faint ag ymgeiswyr o Loegr, a dim ond 0.1 y cant yn llai nag ymgeiswyr y 
DU (93.4 y cant). Ar gyfer y cyfnod 2010–12 (yn 2010 y dechreuwyd rhoi graddau A* yn 
yr arholiadau Safon Uwch), llwyddodd myfyrwyr o Gymru, Lloegr a’r DU i Gaergrawnt i 
ennill yr un nifer o raddau A* Safon Uwch ar gyfartaledd â myfyrwyr y DU: 2.7. Ar gyfer 
yr un cyfnod, cafodd y myfyrwyr o Gymru a oedd wedi derbyn cynnig o Rydychen ac a 
oedd yn sefyll mwy na thri arholiad Safon Uwch yr un nifer o raddau A* Safon Uwch ar 
gyfartaledd â myfyrwyr y DU: 1.9.

18. Mae’r uchod yn adrodd stori o lwyddiant i Gymru. Dywed wrthym fod myfyrwyr o 
Gymru sy’n mynd i Rydychen a Chaergrawnt cystal bob tamaid yn eu cyrhaeddiad 
ôl-TGAU â myfyrwyr eraill y DU. Awgryma hefyd y gallwn deimlo’n hyderus am degwch 
trefn dderbyn y prifysgolion gan fod y ddau sefydliad yn derbyn myfyrwyr o safon gyson, 
eithriadol uchel.
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Casgliadau
19. O’m gwaith ymchwil newydd a’r TEB, gallaf yn awr ddweud gydag awdurdod fod 

myfyrwyr Cymru, ar gyfer y cyfnodau a aseswyd, wedi perfformio’n is na myfyrwyr 
Lloegr a Gogledd Iwerddon yn eu TGAU a’u Safon Uwch o ran cael y graddau 
uchaf. Gallaf haeru hefyd, er bod ymgeiswyr o Gymru i Rydychen a Chaergrawnt ar 
gyfartaledd yn perfformio cystal neu’n well na myfyrwyr y DU yn eu harholiadau TGAU, 
ar gyfartaledd cafwyd perfformiad salach ganddynt yn eu profion derbyn i Rydychen 
ac yng nghynllun marcio unffurf Caergrawnt. Ni fu’n bosibl mesur effaith gymharol 
y cyfweliadau ar y rhestr fer o ymgeiswyr o Gymru, ond yn ddieithriad bydd hyn yn 
dylanwadu ar yr asesiad terfynol a wneir o bob ymgeisydd, yn fwy felly yn Rhydychen na 
Chaergrawnt.

20. Nid yw’r arsylwadau hyn yn honni bod un sector benodol yn gyfrifol. Mae’n rhaid i 
Rydychen a Chaergrawnt barhau i egluro manylion eu dulliau derbyn myfyrwyr i’w 
cynulleidfaoedd targed yng Nghymru (myfyrwyr, athrawon a rhieni/gofalwyr), er mwyn 
sicrhau eu bod yn ennyn diddordeb ymgeiswyr addas. Dylai Llywodraeth Cymru, 
drwy’r ysgolion, colegau ac athrawon, godi cyrhaeddiad TGAU, ac yn bwysicach fyth 
Safon Uwch Gyfrannol a Safon Uwch myfyrwyr Cymru. Fel rhan o’r ymgyrch addysgiadol 
hon, mae’n hanfodol hyrwyddo dulliau ymresymiadol o astudio sy’n cyfuno trafodaethau 
academaidd ar lafar ac ymresymu’n feirniadol, er mwyn rhoi hwb i berfformiad (a 
hyder) myfyrwyr o Gymru yn eu profion academaidd (derbyn) a’u sgwrsio. Gall hyn, yn 
ogystal â bod yn fanteisiol i fyfyrwyr academaidd Cymru wrth iddynt ymgeisio am le yn 
Rhydychen a Chaergrawnt, hefyd, ac efallai’n bwysicach fyth, sicrhau eu bod wedi eu 
paratoi’n ddigonol ar gyfer ymgeisio am leoedd cystadleuol academaidd eraill yn y sector 
addysg uwch.
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21. Trwy gydol y prosiect hwn bûm yn ddiolchgar iawn am gael y cyfle i deithio ledled 
Cymru i siarad â phobl ifanc frwdfrydig ac athrawon egnïol ac ymroddedig. Amlinellir 
rhestr llawn o’m gwaith ymgynghorol ar ddechrau’r adroddiad hwn. Codwyd nifer o 
bwyntiau sawl tro mewn amrywiaeth o fannau gwahanol, sy’n awgrymu fod profiadau 
pobl ledled Cymru yn weddol gydnaws â’i gilydd. Cefais fy nghalonogi gan ymdrechion 
ysgolion a cholegau i gefnogi uchelgais eu myfyrwyr ond rwy’n argyhoeddedig y gellir 
gwneud mwy i sefydlu darpariaeth o’r fath mewn modd strwythuredig a pharhaol, 
gan ddileu’r syniad o siawns o’n system addysg. 

Cefnogaeth i fyfyrwyr mwy galluog a thalentog
22. Y pwnc a drafodwyd amlaf oedd cefnogaeth strwythuredig i fyfyrwyr mwy galluog 

a thalentog yn academaidd. Erbyn hyn mae gan lawer o ysgolion a cholegau aelod 
o staff sy’n gyfrifol am gynlluniau cefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog ond 
mae natur, trylwyredd a chwmpas y cynlluniau hyn yn amrywio’n fawr. Mewn rhai 
ysgolion a cholegau clywais am gynlluniau effeithiol, sefydledig sy’n canfod myfyrwyr 
yn gynnar iawn ac yn cynnig cefnogaeth ychwanegol iddynt fel aelodau mwy galluog 
a thalentog. Golyga hyn wersi ychwanegol (pwnc TGAU ychwanegol yn ystod yr awr 
ginio, er enghraifft), gweithgareddau academaidd ymestynnol ar ôl ysgol, tripiau maes, 
ac anogaeth bellach sy’n atodiad i’r addysg yn y dosbarth er mwyn ymestyn a herio 
myfyrwyr sydd â gallu academaidd uchel.

 Cynllun ar y cyd yw HE+ sy’n cael ei dreialu gan Brifysgol Caergrawnt gyda grwpiau o 
ysgolion a cholegau gwladol mewn sawl rhanbarth o’r DU. Mae’r prosiect yn cefnogi 
myfyrwyr Blwyddyn 12 drwy gynnig ystod o weithgareddau academaidd ymestynnol, 
yn ogystal â chyngor ac arweiniad penodol ar wneud cais i addysg uwch. Mae HE+ yn 
defnyddio model consortiwm, sy’n cynnwys ysgol neu goleg yn gweithredu fel hwb 
ac yn sefydlu partneriaeth gyda nifer o ysgolion a cholegau yn ei ardal leol. Cysylltir 
pob consortiwm gyda choleg yng Nghaergrawnt, fel arfer yr un sydd wedi’i gysylltu â 
rhanbarth y consortiwm drwy Gynllun Cysylltiadau Ardal y Brifysgol.

 Cafodd consortiwm HE+ Abertawe ei sefydlu ddwy flynedd yn ôl; y consortiwm cyntaf 
y tu allan i Loegr. Ei hwb yw Coleg Gŵyr Abertawe, ac mae’n gweithio gydag Ysgol 
yr Esgob Gore, Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan, Ysgol Gyfun Tre-gŵyr, Ysgol Gyfun 
Treforys, Ysgol Gyfun Olchfa, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe ac Ysgol Gyfun Gŵyr. 
Mae HE+ Abertawe wedi’i chysylltu â Choleg Churchill, y coleg yng Nghaergrawnt sydd 
â chyfrifoldeb estyn allan i Dde Cymru.

 Ers iddo ddechrau, mae HE+ Abertawe wedi gweithio gyda thros 450 o fyfyrwyr 
Blwyddyn 12, pob un ohonynt wedi cael canlyniadau TGAU ardderchog ar ddiwedd 
Blwyddyn 11. Mae’r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn seminarau pwnc-benodol, 
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dosbarthiadau meistr pwnc-benodol gydag academyddion o Gaergrawnt a theithiau 
ymweld â Phrifysgol Caergrawnt. Caiff y seminarau ar ôl ysgol eu cyflwyno yn fisol, 
yn bennaf gan ddarlithwyr a staff cysylltiedig yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, ond gyda 
chyfraniadau cynyddol gan athrawon yn yr ysgolion. Caiff y dosbarthiadau meistr eu 
cynnal ar ddydd Sadwrn yn ystod tymor y gwanwyn, gan roi cyfle i fyfyrwyr weithio 
gyda staff Caergrawnt am ddiwrnod heb amharu ar wersi arferol. Mae’r teithiau i 
Gaergrawnt yn cynnwys ymweliadau â Dyddiau Agored ac amryw o golegau, adrannau 
a chyfleusterau’r Brifysgol. Maent hefyd yn cynnwys cyngor cyn toriad yr haf ar ddiwedd 
Blwyddyn 12 ynglŷn â sut y gall myfyrwyr baratoi’n effeithiol ar gyfer ceisiadau prifysgol 
ar ddechrau Blwyddyn 13. Ac eithrio cyfraniad bach tuag at gostau cludiant ar gyfer 
y teithiau i Gaergrawnt, mae’r rhaglen gyfan yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr, diolch i 
gymorth ariannol o Gaergrawnt ac ewyllys da staff y consortiwm.

 Nid prosiect recriwtio Caergrawnt yw HE+. Mae wedi’i gynllunio i annog cyfranogwyr 
i archwilio eu cyrchfannau addysg uwch posib, i ehangu eu gorwelion academaidd, 
ac i anelu at y canlyniadau gorau posib yn eu harholiadau. Edrychwn ymlaen at weld 
lle mae myfyrwyr o HE+ Abertawe yn mynd, pan fyddant yn dechrau yn y brifysgol yn 
ddiweddarach eleni.

23. Nododd athrawon eu bod yn deall gwerth y math hwn o weithgarwch ond ei bod 
ar adegau’n anodd cael yr amser a’r adnoddau i’w gefnogi. Clywais am sawl cyfle a 
drefnwyd yn allanol (cyrsiau a gweithgareddau, er enghraifft) i fyfyrwyr ond roedd 
hi’n anodd i rai eu mynychu oherwydd cyfyngiadau ariannol. Yn yr un modd, am 
fod eu hamserlenni mor dynn nid oes gan athrawon amser yn ystod y dydd i gynnal 
gweithgareddau ymestynnol i un garfan o fyfyrwyr. Soniodd yr athrawon am y 
Fagloriaeth Gymreig sawl gwaith am nad yw ar hyn o bryd yn ateb gofynion myfyrwyr 
mwy galluog a thalentog yn academaidd ac felly mae’n llenwi eu hamserlenni ac yn 
cymryd amser y gellid ei ddefnyddio’n well ar gyfer gweithgareddau eraill. Rwy’n 
cydymdeimlo â hyn ond gwn y bydd y Fagloriaeth Gymreig yn cael ei hailgyflwyno fel 
cymhwyster newydd yn 2015. Rwy’n gobeithio y bydd y maes llafur newydd yn rhoi’r 
gofod sydd ei angen mewn amserlenni i gefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog yn 
academaidd.

24. Deallaf fod arweiniad i ysgolion a cholegau ar sut i gefnogi myfyrwyr mwy galluog 
a thalentog wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ond mae angen gwneud 
mwy o waith er mwyn deall sut y mae hyn yn cael ei ddehongli a’i weithredu. Mae’n 
rhaid gwerthuso pob darpariaeth i fyfyrwyr mwy galluog a thalentog mewn ysgolion a 
cholegau er mwyn sicrhau bod yr adnoddau’n cael eu defnyddio ar gyfer y deilliannau a 
fwriadwyd. Mae’n rhaid cynorthwyo athrawon i sylwi pa rai yw’r myfyrwyr mwy galluog 
a thalentog, pa genadwri y maent yn eu rhoi i’w myfyrwyr, a sut i’w cynorthwyo gyda’r 
rhaglenni strwythuredig a gynigir i’r myfyrwyr. Nid rhywbeth perthnasol i Rydychen a 
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Chaergrawnt yn unig mo hwn. Bydd rhaglenni effeithiol yn gwella’r modd y caiff darpar 
ymgeiswyr i Rydychen a Chaergrawnt eu paratoi ond bydd hefyd o fudd i bob myfyriwr 
mwy galluog a thalentog, waeth i ble y dymunant fynd ar ôl gadael yr ysgol neu’r coleg.

25. Mae’n rhaid i’r arweiniad a roddir ar gyfer y gefnogaeth i fyfyrwyr mwy galluog a 
thalentog fod yn realistig. Roedd nifer o’r athrawon y siaradais i â hwy yn pryderu 
fod y gefnogaeth a gynigid o fewn eu hysgolion a’u colegau yn cael ei gyflawni drwy 
gyfraniadau gwirfoddol yr athrawon, sy’n defnyddio’u hamser rhydd er mwyn paratoi 
gweithgareddau. Er bod hyn yn ganmoladwy iawn, nid yw’n ffordd gynaliadwy o 
ddarparu’r gefnogaeth. Mae’n rhaid paratoi adnoddau sydd o fudd i bob unigolyn 
cymwys yn yr ysgolion a’r colegau. Gall ychydig bach o arian wneud gwahaniaeth 
sylweddol, i dalu am fws mini i fynd i ddiwrnod agored er enghraifft, ond mae’n rhaid 
i’r arian hwn gyrraedd yr ysgolion a’r colegau. Yn fy mhrif argymhelliad awgrymaf fod 
arian yn cael ei ddarparu i awdurdodau lleol er mwyn iddynt ei rannu rhwng ysgolion a 
cholegau’r ardal, gan ganolbwyntio ar rannu adnoddau a gweithio mewn partneriaeth.

26. Dylid cydnabod a gwobrwyo ysgolion a cholegau am yr ymdrech ychwanegol hon. 
Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar godi cyfartaledd lefelau 
cyrhaeddiad ysgolion a cholegau, gan roi pwyslais penodol ar lythrennedd a rhifedd. 
Er hynny, er mwyn sicrhau bod yr ysgolion a’r colegau hyn yn rhoi blaenoriaeth i 
gefnogi’r myfyrwyr sydd â’r gallu academaidd mwyaf, dylid ystyried sut i gydnabod 
llwyddiant o ran y graddau uchaf yn allanol, un ai drwy fandio neu gloriannu 
perfformiad mewn ffyrdd eraill. Bydd sicrhau bod ysgolion a cholegau yn creu’r 
disgwyliad y dylai pob myfyriwr gyflawni ei orau am ei fod yn dymuno symud ymlaen a 
mwynhau ei brofiadau addysgol yn ategu dyheadau Llywodraeth Cymru i godi safonau.

Canfyddiadau am Rydychen a Chaergrawnt 
27. Gall rhagdybiaethau fod Rhydychen a Chaergrawnt yn sefydliadau ‘gwahanol’ rywsut 

fod yn niweidiol i uchelgais darpar ymgeiswyr. Hyd yn oed os nad yw’r ymgeiswyr eu 
hunain yn pryderu am hyn, efallai y byddant yn wynebu barn negyddol eu cydfyfyrwyr, 
eu perthnasau, y cyfryngau ac athrawon weithiau hyd yn oed. Bydd y mwyafrif 
helaeth o athrawon yn cefnogi ac yn annog dyheadau eu disgyblion ond mewn rhai 
achosion unigol clywais am athrawon fu’n ceisio annog disgyblion i beidio gwneud 
cais i Rydychen a Chaergrawnt oherwydd gwybodaeth a chanfyddiadau anghywir 
am y prifysgolion. Fe hoffwn i i athrawon, rhieni/gofalwyr a myfyrwyr allu cael gafael 
ar wybodaeth ddibynadwy, gywir yn rhwydd er mwyn sicrhau bod penderfyniadau’r 
myfyrwyr yn seiliedig ar ffaith yn hytrach nag adroddiadau ail-law.

28. Roeddwn wedi fy synnu o glywed nad oedd ymweld â’r prifysgolion yn ddigon i 
gael gwared â’r canfyddiadau negyddol ar adegau. Dywedodd myfyrwyr eu bod 
wedi mwynhau’r ymweliadau a chael y cyfle i gyfarfod â’r israddedigion a oedd yn 



23Adroddiad Terfynol Llysgennad Oxbridge yng Nghymru

‘ymddangos yn normal’, ond roeddent yn dal i deimlo nad oeddent wedi gweld y darlun 
cyflawn ac felly roedd y damcaniaethau negyddol yn aros. Dywedodd israddedigion 
presennol y prifysgolion wrthyf fod y syniad o ymgeisio i Rydychen a Chaergrawnt wedi 
datblygu’n syniad cyffredin iddynt hwy drwy gyfres o gyfarfodydd: ymweliadau diwrnod 
agored; mynychu digwyddiadau estyn allan; trafod gydag athrawon, cyd-fyfyrwyr a 
chyn-fyfyrwyr a oedd wedi ymgeisio hefyd; ac ati. Fe gyfrannodd y cyfan o’r rhain at 
roi tawelwch meddwl i’r darpar ymgeisydd am drefn dderbyniadau’r prifysgolion a 
‘normaleiddio’ eu hawydd i ymgeisio. Bydd y ‘normaleiddio’ hwn yn digwydd yn gynt 
pan fo criw o fyfyrwyr sydd â dyheadau a lefelau cyrhaeddiad cyffelyb gyda’i gilydd.

29. Mewn rhai ysgolion a cholegau, bydd myfyrwyr mwy galluog a thalentog yn academaidd 
yn cymryd rhan mewn cynlluniau ffurfiol, megis rhaglenni anrhydeddu. Bydd ysgolion 
a cholegau eraill yn ffurfio’u grwpiau eu hunain o fyfyrwyr llwyddiannus sy’n rhannu 
dyheadau cyffelyb. Ymddengys bod dylanwad myfyrwyr eraill sy’n gwerthfawrogi 
llwyddiant academaidd ac sy’n rhannu uchelgais i fynd i astudio mewn prifysgolion 
yn hynod gadarnhaol. Mewn rhai achosion bydd y grwpiau hyn yn cael eu dewis gan 
brifysgol neu drydydd parti. Mae gan Rydychen a Chaergrawnt ysgolion haf academaidd 
llwyddiannus iawn sy’n dod â grwpiau mawr o fyfyrwyr Blwyddyn 12 o’r DU gyfan at 
ei gilydd. Mae natur ddwys yr ysgolion haf hyn ynghyd â hyd y cwrs (wythnos fel arfer) 
yn rhoi’r un fantais o fod mewn grŵp â rhaglen neilltuol mewn ysgol. Mae elusennau’n 
cymryd rhan yn y math hwn o waith estyn allan hefyd: mae Ymddiriedolaeth Sutton yn 
ariannu rhaglen faith o ysgolion haf mewn prifysgolion partner (mae Caergrawnt yn un 
ohonynt) ac mae’r cynllun Teach First Higher Education Access Programme for Schools 
(HEAPS) yn dod â myfyrwyr o allu academaidd uchel ynghyd yn un criw i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau academaidd ymestynnol y tu allan i’r ysgol.

30. Cyfeiriwyd at bryderon ariannol weithiau gan ddarpar ymgeiswyr a’u hathrawon. 
Mewn ardaloedd sydd dan anfantais economaidd yn enwedig, clywais bryderon am 
gostau prifysgol yn gyffredinol. Mae hyn yn ddealladwy ond mae’n drueni clywed 
hyn gan fod Rhydychen a Chaergrawnt yn gwneud ymdrech fawr i sicrhau na fydd 
yr un ymgeisydd llwyddiannus yn methu derbyn eu cynnig oherwydd prinder arian. 
Mae ysgoloriaethau i Rydychen a Chaergrawnt ar gyfer myfyrwyr o gefndiroedd incwm 
isel ymhlith y goreuon yn y DU, a chan fod Llywodraeth Cymru yn talu am ddwy 
ran o dair y ffioedd dysgu, gall israddedigion Cymru yn Rhydychen a Chaergrawnt 
fanteisio ar rai o becynnau cefnogaeth ariannol mwyaf hael y DU. Mae sawl un o 
golegau Caergrawnt yn cynnig ychydig o ysgoloriaethau i fyfyrwyr Cymru’n unig hefyd. 
Mae’n rhaid i Rydychen, Caergrawnt a Llywodraeth Cymru, drwy’r ysgolion a’r colegau, 
sicrhau bod darpar ymgeiswyr a’u rhieni/gofalwyr yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf 
sy’n glir am y cyllid sydd ar gael, ac am natur benthyciadau i fyfyrwyr a sut gellir eu  
had-dalu (sy’n gysylltiedig ag enillion yn y dyfodol, yn wahanol i’r rhan fwyaf o fathau 
eraill o ddyledion).
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 Caiff rhaglen Ysgoloriaeth Moritz-Heyman yn Rhydychen5 ei hariannu’n hael gan y 
brodor o Gaerdydd, Syr Michael Moritz a’i wraig Ms Harriet Heyman. Mae’r rhaglen 
ysgoloriaeth yn cynnig cymorth ariannol i fyfyrwyr ynghyd â chyfleoedd i gymryd 
rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli a mynediad i o leiaf un interniaeth yn ystod 
gwyliau’r haf. Mae myfyrwyr o gartrefi incwm isel (incwm cartref o £16,000 neu lai) yn 
gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth a dyrennir hyd at £9,000 y flwyddyn o gymorth ariannol 
i’r sawl sy’n derbyn ysgoloriaeth, ar ffurf bwrsariaethau a gostyngiadau ffioedd nad oes 
rhaid eu had-dalu.

Gwybodaeth o Rydychen a Chaergrawnt
31. Yn fy adroddiad interim tanlinellais fater yr wybodaeth a ddarperir gan y prifysgolion 

ac fe deimlaf fod hwn yn fater sylfaenol y dylid cyfeirio ato yn yr adroddiad yma hefyd. 
Mae gan Rydychen a Chaergrawnt brosesau derbyn gwahanol i weddill sefydliadau 
addysg uwch y DU. Eu cryfder yw eu bod yn ystyried gwybodaeth lawer iawn mwy 
cynhwysfawr am bob ymgeisydd ac o ganlyniad bydd nifer o diwtoriaid academaidd yn 
treulio amser ac yn rhoi sylw manwl i bob cais unigol. Anfantais hyn yw fod eu proses 
dderbyn yn gallu ymddangos yn gymhleth a bod angen gwaith paratoi arbennig o du’r 
ymgeiswyr. Dylai athrawon gael cymorth i baratoi eu myfyrwyr os nad yw hyn am fod yn 
broffwydoliaeth hunan-gyflawnol.

32. Mae’n rhaid i’r wybodaeth a roddir i athrawon ddechrau gydag adborth. Nododd nifer 
fawr o athrawon eu bod wedi derbyn adborth annigonol am geisiadau eu myfyrwyr. 
Mae’r athrawon hyn yn gweithio’n galed i ddeall y prosesau derbyn/mynediad, ac i 
gefnogi cenhedlaeth newydd o fyfyrwyr y dyfodol. Gan ystyried y gwahaniaethau rhwng 
prosesau derbyn y prifysgolion, mae’n rhaid i athrawon ddeall beth yw dylanwad y 
profion derbyn, y cynllun marcio unffurf, ymateb tiwtoriaid mewn cyfweliadau a  
chyd-destun a pherfformiad cyflawn pob ymgeisydd. Nid yw dweud wrth athro/athrawes 
fod myfyrwyr gwell i’w cael y diwrnod hwnnw yn dangos cefnogaeth na chymorth. 
Rwyf wedi gweld arfer dda yn y ddwy brifysgol ac fe argymhellaf eu bod yn rhoi sylw 
i’w hadborth drwy sicrhau bod yr arfer dda yn cael ei datblygu ymhellach. Bydd hyn 
yn sicrhau cysondeb yn ansawdd yr adborth i ymgeiswyr a’u hathrawon gobeithio, a’r 
broses o’i roi.

33. Mae’n rhaid gwneud mwy o ymdrech hefyd i sicrhau bod athrawon ac ymgeiswyr yn 
ymwybodol o gymhlethdod prosesau derbyn Rhydychen a Chaergrawnt. Er enghraifft, 
er bod prawf derbyn Rhydychen yn asesu dawn mewn pwnc, gall yr ymgeisydd baratoi 
ei hun hefyd. Mae’n rhaid i’r athrawon a’r myfyrwyr ddeall y paratoadau hyn. Yn yr un 
modd mae’n rhaid i athrawon ddeall a chyfleu pwysigrwydd canlyniadau TGAU a Safon 
Uwch Gyfrannol, sgoriau cynllun marcio unffurf a’u hymchwil uwch-gwricwlaidd o fewn 

5 www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/fees-and-funding/oxford-support/moritz-heyman-scholarship

http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/fees-and-funding/oxford-support/moritz-heyman-scholarship
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y pwnc targed. Hefyd mae’n rhaid i athrawon gael eu harfogi â’r wybodaeth berthnasol 
er mwyn brwydro’n erbyn y rhagdybiaethau cyffredin, megis bod dewis y myfyriwr o 
goleg yn dylanwadu ar ei siawns o fod yn llwyddiannus. Mae’n rhaid i’r ddwy brifysgol 
gefnogi athrawon drwy roi’r wybodaeth iddynt er mwyn creu a pharatoi rhaglenni 
cefnogi effeithiol i ddarpar ymgeiswyr, darparu gweithgareddau megis cyfweliadau ffug 
academaidd, ymchwil pwnc uwch-gwricwlaidd, meddwl yn feirniadol a thrafodaethau 
academaidd. Ond nid yw derbyn yr wybodaeth gan y prifysgolion yn ddigonol ynddo’i 
hun. Mae’n rhaid iddynt sicrhau bod y negeseuon yn cyrraedd y gynulleidfa gywir. 
Dyma pam fod ymwneud y ddwy brifysgol â’r grwpiau partner arfaethedig, a’r personél 
a fydd yn gweithredu fel cydgysylltwyr rhanbarthol y grwpiau a’r prifysgolion yn 
allweddol.

34. Yn ystod y prosiect hwn ymwelais â sawl ysgol a choleg cyfrwng Cymraeg, ac fe 
awgrymaf, ar sail y sgyrsiau a gefais gyda myfyrwyr yr ysgolion a’r colegau hyn, 
fod Rhydychen a Chaergrawnt yn ystyried darparu ychydig ddeunydd i ddarpar 
ymgeiswyr yn cyflwyno’r prifysgolion drwy gyfrwng y Gymraeg. Nid wyf yn awgrymu 
yma eu bod yn ymrwymo’u hunain i Ddeddf yr Iaith Gymraeg ond yn hytrach eu bod 
yn croesawu ac yn denu myfyrwyr o grŵp sydd heb ddigon o gynrychiolaeth ‘ar eu tir eu 
hunain’ fel petai.

Gwaith estyn allan yng Nghymru ac ar gyfer Cymru
35. Mae’r ddwy brifysgol yn gwneud llawer iawn o waith estyn allan yng Nghymru ac ar 

gyfer myfyrwyr ac athrawon o Gymru, a hynny drwy gyfrwng gweithgareddau prifysgol 
mawr yn ogystal â mentrau hirdymor llai. Er bod rhai wedi ceisio cofnodi posibiliadau’r 
gwaith hwn, mai’n llai gwybyddus faint o effaith a gafodd y gweithgareddau 
neu’r rhaglenni unigol hyn. Ceir adroddiadau cymysg gan athrawon am fudd yr 
amrywiol weithgareddau i’w disgyblion. Ar hyn o bryd, os nad ydynt yn meddwl fod 
gweithgarwch yn fuddiol, ni fydd athrawon yn cymryd rhan: nid oes mecanwaith 
adborth gyson sy’n rhoi’r cyfle i athrawon a myfyrwyr gyfrannu at ddatblygiad y 
gweithgarwch a drefnwyd er eu lles hwy. Yn y rhwydwaith hwb a gynigiwyd, hoffwn 
awgrymu fod Rhydychen a Chaergrawnt yn dod yn bartneriaid rhyngweithiol gyda’r 
ysgolion a’r colegau yn y rhanbarthau hyn er mwyn dod i ddeall anghenion y myfyrwyr a 
sut y gellir darparu hyn ar eu cyfer. 

 Cyn belled ag y bo modd, mae Rhydychen a Chaergrawnt yn gwneud eu gorau i ymateb 
pan gaiff anghenion estyn allan penodol eu dwyn i’w sylw. Dechreuodd un enghraifft 
ddiweddar o weithio cydweithredol o’r fath i Gymru ym mis Ebrill 2013, pan fynychodd 
Pennaeth Chweched Dosbarth Ysgol Gyfun Caerllion Gynhadledd breswyl Caergrawnt 
i Athrawon yng Ngholeg Churchill. Yn dilyn hynny, cysylltodd yr athro â’r coleg i 
ofyn a allai Caergrawnt ddarparu peth cymorth ymarferol i athrawon mathemateg 
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yng Nghymru sy’n gweithio gyda myfyrwyr Blwyddyn 13 oedd â chynigion prifysgol 
gan gynnwys y rheini sy’n paratoi ar gyfer papur STEP (Sixth Term Examination Paper). 
Cytunwyd mai’r fformat gorau ar gyfer cymorth o’r fath fyddai diwrnod hyfforddiant 
lleol am ddim ar gyfer athrawon mathemateg, a lluniwyd rhaglen gan Colm Caulfield, 
Darllenydd mewn Mathemateg Gymhwysol yng Nghaergrawnt, Cymrawd Addysgu (a 
chyn-Diwtor Derbyn) mewn Mathemateg yng Ngholeg Churchill. Cafodd y diwrnod ei 
gynnal yn Ysgol Gyfun Caerllion ym mis Rhagfyr ac fe’i mynychwyd gan dros ddeugain 
o athrawon, rhai ohonynt wedi teithio mor bell i ffwrdd â gorllewin Sir Benfro. Roedd yr 
adborth o’r digwyddiad yn gadarnhaol dros ben ac mae’r cysylltiadau ar ôl y digwyddiad, 
yn enwedig rhwng Caergrawnt a Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach yng Nghymru, 
wedi parhau i gael effaith gadarnhaol yn y rhanbarth. 

Ymgysylltu ag alumni
36. Roeddwn yn falch iawn o gyfarfod dros gant o alumni o’r ddwy brifysgol yn ystod 

y prosiect hwn, yn ogystal â derbyn gair ysgrifenedig gan sawl un. Mae dyhead cryf 
i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr o Gymru ac mae’n rhaid inni ddefnyddio 
arbenigedd yr alumni er mwyn gwneud hynny. Gall rhan yr alumni fod yn allweddol: 
gallant ddangos i’r myfyrwyr fod ‘pobl fel nhw’ yn gallu mynd i brifysgolion Rhydychen 
a Chaergrawnt gan gyflawni pethau sylweddol yn ystod eu gyrfaoedd. Gallant gynnig 
arweiniad ar faterion academaidd, drwy gynnal cyfweliadau ffug, er enghraifft, 
neu gynnal trafodaeth am bwnc cyffredinol o ddiddordeb academaidd. Fodd bynnag, 
ni ddylid disgwyl i alumni ddarparu gwybodaeth gyfredol am dderbyniadau i’r 
prifysgolion gan fod natur y broses dderbyn ym mhob prifysgol yn cael ei diweddaru 
a’i datblygu’n gyson.

37. Mae’n rhaid gwneud rhywfaint o waith cydlynu er mwyn sicrhau bod yr alumni’n gallu 
gwirfoddoli’n rhwydd ar y cynllun a’u bod yn gallu trefnu hyn i gyd-fynd â’u gwaith 
ac ymrwymiadau personol eraill. Dylai ysgolion a cholegau allu cael gafael ar alumni 
a wnaiff ateb eu gofynion hwy – efallai bydd hyn yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn. 
Mae Rhydychen a Chaergrawnt mewn sefyllfa wych i hyrwyddo’r cyfle hwn i alumni 
o Gymru a’u hannog i gymryd rhan, ac efallai bydd hybiau yn cymryd cyfrifoldebau 
gweinyddol y gweithgareddau rhyngweithiol wedyn. Awgrymaf y dylid ystyried sut i 
sicrhau hirhoedledd a chynaliadwyedd y rhwydwaith alumni hwn. Mae gennyf fanylion 
cyswllt dros gant o alumni sy’n fwy na pharod i gymryd rhan er mwyn cefnogi myfyrwyr 
presennol. Mae hwn yn gyfle gwerth chweil na ddylid ei golli.

38. Rwy’n falch o fod wedi gweithio gyda Future First, sef elusen addysgol yn Llundain sy’n 
ceisio creu rhwydweithiau alumni mewn ysgolion a cholegau. Mae Future First wedi 
cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru sydd 
wedi gwahodd alumni o Rydychen a Chaergrawnt yn ôl i’r ardal i siarad am eu profiadau 
yn y brifysgol ac am eu gyrfaoedd wedi hynny. Cafwyd adborth cadarnhaol iawn ar ôl y 
digwyddiadau hyn, gan bwysleisio gwerth dod â myfyrwyr o wahanol ysgolion a cholegau 
at ei gilydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau uwch-gwricwlaidd.
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39. Mae fy mrwdfrydedd wedi cael ei sbarduno ymhellach gan gryfder teimlad pobl Cymru 
tuag at y materion hyn. Fe’m hysbrydolwyd gan ymroddiad cynifer o athrawon ac 
arweinyddion ysgolion a cholegau sy’n ceisio gwneud eu gorau glas ar ran y myfyrwyr 
dan eu gofal. Cefais y cyfle i gyfarfod nifer fawr iawn o bobl ifanc ddeallus, chwilfrydig 
ac egnïol sy’n haeddu pob cefnogaeth i gyrraedd eu potensial, i ba le bynnag y bydd 
hynny’n eu tywys hwy. Rwy’n canmol staff Rhydychen a Chaergrawnt am eu hymroddiad 
cyson a chlodwiw wrth sicrhau bod y prifysgolion o fewn cyrraedd y myfyrwyr mwyaf 
galluog yn academaidd, o bob cefndir. Credaf fod dymuniad cryf i ddatblygu ac esblygu 
arferion a phrosesau ymhlith pawb sydd â diddordeb. Fy ngobaith yw y bydd y gwaith 
gweddol syml o aildrefnu a chydlynu ein hadnoddau yn gymorth i ddileu’r elfen o 
siawns o’r system, i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael y cyfle i elwa o’r wybodaeth, 
i’w cefnogi a’u hannog i anelu at eu huchelgais. Fe newidiwyd fy mywyd i gan yr addysg 
a dderbyniais ym Mhrifysgol Rhydychen ac rwyf am i’r un cyfle fod ar gael i lawer iawn 
mwy o fyfyrwyr Cymru yn y dyfodol.



Atodiad A: Crynodeb o’r argymhellion cefnogol
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Argymhelliad Perchnogaeth

Sefydlu rhwydwaith o hybiau gan gynnwys rhanbarthau peilot Llywodraeth Cymru

Datblygu canllawiau ar arfer gorau uwch-gwricwlaidd Hybiau, prifysgolion

Datblygu elfennau o raglen gefnogi Oxbridge Hybiau, prifysgolion

Creu canllawiau arfer gorau i athrawon ar gynnal cyfweliadau ffug Prifysgolion

Pennu un pwynt cyswllt o fewn hybiau ar gyfer cyfathrebu gyda 
Llywodraeth Cymru a’r prifysgolion

Hybiau

Sicrhau bod ysgolion a cholegau yn ymwybodol o arweiniad ar 
gefnogaeth i fyfyrwyr mwy galluog a thalentog

Llywodraeth Cymru

Ystyried datblygu atebion technolegol ar gyfer ardaloedd gwledig Llywodraeth Cymru, hybiau

Arfarnu’r ddarpariaeth bresennol i fyfyrwyr mwy galluog a thalentog ac 
ymgeiswyr i Rydychen a Chaergrawnt

Hybiau, prifysgolion, 
Llywodraeth Cymru

Cyflwyno cydnabyddiaeth i ysgolion a cholegau sy’n cynyddu cyrhaeddiad 
ar y lefel uchaf trwy fandio, ariannu, Estyn neu ffyrdd eraill

Llywodraeth Cymru

Sicrhau bod myfyrwyr a rhieni/gofalwyr yn ymwybodol o becyn cyllid 
cyffredinol Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr israddedig, a chymorth ariannol 
penodol yn Rhydychen a Chaergrawnt

Llywodraeth Cymru, hybiau, 
prifysgolion

Sicrhau adborth mwy cyson, defnyddiol i fyfyrwyr (a’u hathrawon) sy’n 
gwneud cais i’r prifysgolion

Prifysgolion

Sicrhau gwell cyfathrebu o ran gwybodaeth am dderbyniadau i athrawon Hybiau, prifysgolion

Darparu deunyddiau cychwynnol yn y Gymraeg i gyflwyno Rhydychen 
a Chaergrawnt i ymgeiswyr posib o Gymru 

Prifysgolion

Sicrhau bod gweithgarwch estyn allan yn y dyfodol yn cynnwys 
cynllun arfarnu 

Prifysgolion trwy’r hybiau

Creu ffordd hwylus i alumni wirfoddoli a chynorthwyo Llywodraeth Cymru, 
prifysgolion, hybiau

Creu hyfforddiant i alumni ar eu rôl Prifysgolion, hybiau


