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Mesurau Perfformiad Cyson Ôl-16 
Gweithdai ymgysylltu rhanbarthol, Tachwedd 2018 

Adroddiad cryno  

 

Cefndir 
 
Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio tuag at gyflwyno set newydd o fesurau perfformiad ar gyfer deilliannau dysgwyr y gellir eu 
cymhwyso’n gyson lle y mae dysgwyr yn astudio ar raglenni tebyg yn y chweched dosbarth mewn ysgolion ac mewn colegau 
addysg bellach. Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar hyn ddechrau 2017, a chadarnhawyd y byddai tri mesur:  

Cyflawniadau Gwerth ychwanegol Cyrchfannau 

 
Dros y 18 mis diwethaf rydym wedi cyflwyno cyfres o adroddiadau data ar y mesurau newydd i ysgolion a cholegau. Cyhoeddwyd 
yr ystadegau cenedlaethol cyntaf ar ddau o’r tri mesur ym mis Medi 2018 (gweler yr adran ‘Dolenni defnyddiol’ isod). 
 
Ym mis Tachwedd 2018, cynhaliwyd cyfres o weithdai ymgysylltu rhanbarthol gydag ysgolion, colegau ac awdurdodau lleol i drafod 
y mesurau perfformiad cyson ôl-16 newydd. Trefnwyd y gweithdai mewn partneriaeth â’r consortia addysg ranbarthol a’u cynnal yn 
y lleoliadau canlynol: 
 

  Mynychwyr 

Gweithdy 
Ysgol Sefydliad AB Awdurdod 

Lleol 
Consortiwm 
Rhanbarthol 

Arall Cyfanswm 

Consortiwm 
Canolbarth y De 

16 Tachwedd 
Coleg y Cymoedd 

33 8 4 3 1 49 

ERW 
23 Tachwedd  
Canolfan Halliwell  

20 2 3 1 2 28 

EAS 
28 Tachwedd 
Llancaiach Fawr 

19 0 3 1 2 25 

GwE 

30 Tachwedd  
Canolfan 
Gynadleddau 
Glasdir 

25 2 5 2 1 35 

Cyfanswm y mynychwyr 97 12 15 7 6 137 

 
 

Canolbwyntiodd y gweithdai ar y mesurau gwerth ychwanegol a chyrchfannau ond hefyd rhoddwyd cyfle i fynychwyr ofyn 
cwestiynau am unrhyw un o’r mesurau newydd. Bu cynrychiolwyr Estyn yn bresennol ym mhob gweithdy i gyfrannu at 
drafodaethau ac i ateb unrhyw gwestiynau ynghylch sut byddai arolygwyr yn defnyddio’r mesurau. 
 
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r adborth gan fynychwyr a dylid ei ddarllen ar y cyd â chyflwyniadau’r gweithdai . 
 

 
 
 

 Nid oedd llawer o’r ysgolion wedi gweld y data cyflawniadau a gyflwynwyd iddynt trwy DEWi, ac o’r sawl yr oeddent wedi’i weld, 
nid oedd rhai ohonynt yn ymwybodol bod data manwl wedi’i ddosbarthu i’w galluogi i gymodi eu hadroddiadau cryno â’u 

systemau eu hunain. 

 Dyluniwyd y mesur cyflawniad Addysg Gyffredinol i adlewyrchu deilliannau dysgwyr dros ddwy flynedd o astudio, gan 
adlewyrchu’r daith a fwriedir ar gyfer mwyafrif y dysgwyr. Adnabu mynychwyr amrywiaeth o sefyllfaoedd lle na fyddai dysgwyr 
yn ‘ffitio’ yn rhan o’r patrwm hwn, er enghraifft y sawl sy’n gadael ar ôl blwyddyn o astudio ar gwrs Safon UG i gychwyn ar gwrs 
galwedigaethol. Nodwyd, fodd bynnag, bod angen ystyried y tri mesur perfformiad gyda’i gilydd i roi’r darlun llawn (yn yr achos 

hwn byddai cwblhau’r cwrs Safon UG yn cael ei gydnabod a chaiff y dysgwr ei gynnwys yn y mesur cyrchfannau). 

 Golyga’r cylchrediadau cyfredol ar gyfer casglu, cymodi a dadansoddi data fod y mesur cyflawniad wedi’i amserlennu i’w 
gyhoeddi ym mis Chwefror ar gyfer y flwyddyn academaidd flaenorol, ynghyd â’r mesur gwerth ychwanegol terfynol (dosberthir 
data gwerth ychwanegol dros dro ym mis Hydref/Tachwedd). Teimlodd ysgolion fod hyn yn rhy hwyr, a gofynnwyd am ddata 
cynharach y gellid ei ddefnyddio ar gyfer cynnal hunanwerthusiad a chynllunio er mwyn gwella. Cytunodd swyddogion 
Llywodraeth Cymru i archwilio hyn ond esboniwyd y byddai angen symud amseriadau’r Casgliad Ôl-16 a LLWR ymlaen er 
mwyn cynhyrchu dadansoddiad yn gynharach. 

 Gofynnodd mynychwyr am eglurhad o ran y mesurau Bagloriaeth Cymru. Cadarnhawyd bod Llywodraeth Cymru’n bwriadu 
cyhoeddi data cyd-destunol wrth ochr data cyflawniadau, i ddangos faint o ddysgwyr yn yr ysgol neu’r coleg oedd wedi’u 
cofrestru ar y rhaglen Bagloriaeth Cymru. Byddai hyn at ddibenion cyd-destunol yn unig, nid mesur perfformiad. Cadarnhawyd y 
caiff y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch ei thrin fel cymhwyster sy’n gyfwerth â chymhwyster Safon A yn y mesur cyflawniad Addysg 

Gyffredinol. 

 Cafwyd rhywfaint o drafodaeth ynghylch y casgliad Ôl-16 (y broses o gasglu data ar raglenni a gweithgareddau dysgu yn y 
chweched dosbarth). O’i chymharu â 2017, cafwyd cyfradd uchel iawn o ysgolion nad ydynt wedi cyflwyno eu data ar amser neu 
y mae eu data’n anghywir. Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi cyfle i bob ysgol ailgyflwyno, ac mae’n gweithio’n agos gydag 
ysgolion ac awdurdodau lleol i helpu i sicrhau bod eu data’n gywir. Bu’n amlwg nad yw llawer o ysgolion wedi gweld yr 
adroddiadau dilysu a ddarparwyd iddynt i helpu gyda’r gwaith o wirio data cyn ei gyflwyno neu nad ydynt yn eu defnyddio.  

 
 
 

Cyflawniadau 
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 Roedd mwyafrif y mynychwyr wedi gweld yr adroddiadau gwerth ychwanegol a ddosbarthwyd trwy Aspire Analytics, ond roedd 
rhai o’r mynychwyr heb eu gweld. Darparwyd gwybodaeth gyswllt ar gyfer y ddesg gymorth FFT i ofyn am gyfrineiriau neu i 

ailosod cyfrineiriau (post16va@fft.org.uk). 

 Mae nifer o ysgolion yn defnyddio cynhyrchion gwerth ychwanegol eraill a chadarnhaodd swyddogion Llywodraeth Cymru a 
chynrychiolwyr Estyn y dylent barhau i ddefnyddio’r hyn sydd y mwyaf defnyddiol iddynt ar gyfer eu prosesau hunanwerthuso.  
Fodd bynnag, mae angen iddynt ddeall y mesur gwerth ychwanegol ‘swyddogol’ a ddefnyddir yn ystod arolygon. Gall gyd-fodoli 

â systemau eraill a byddai ysgolion a cholegau’n elwa o driongli data o ystod o ffynonellau i hysbysu eu hunanwerthusiadau. 

 Yn gyffredinol, teimlodd mynychwyr fod proses adrodd ar werth ychwanegol Llywodraeth Cymru’n ddefnyddiol ond gofynnodd 
ysgolion iddi fod ar gael yn gynharach yn y flwyddyn academaidd. 

 Croesawodd colegau’r estyniad arfaethedig i’r mesur i gynnwys dysgwyr Lefel 3 o 19 i 23 oed a fyddai’n cynnwys nifer 

sylweddol fwy o ddysgwyr. 

 Bu mynychwyr o ysgolion a cholegau’n agos at y ffin rhwng Cymru a Lloegr yn bryderus ynghylch hepgor dysgwyr yr oeddent 
wedi sefyll eu harholiadau TGAU yn Lloegr (oherwydd nad oes gan Lywodraeth Cymru na FFT fynediad i ddata ar ddisgyblion 
unigol yn Lloegr at ddibenion paru). Gofynnwyd i ystyriaeth bellach gael ei rhoi i hyn. 

 Derbyniwyd cefnogaeth gref gan fynychwyr ar gyfer teclyn gosod targedau y gallai ysgolion a cholegau nodi data cyrhaeddiad 
dysgwyr arno er mwyn rhagfynegi graddau. Byddai angen i hyn gynnwys y rhybuddion iechyd perthnasol oherwydd gall 
canlyniadau fod yn wahanol i’r mesurau perfformiad ‘swyddogol’ sy’n seiliedig ar ddata terfynol a ddilyswyd. 

 Mynegwyd ychydig o bryder y caiff ysgolion a cholegau eu cosbi os nad oeddent yn cyflawni eu canlyniadau ‘Disgwyliedig’. 
Cynghorodd swyddogion nad yw’r canlyniadau ‘Disgwyliedig’ yn dargedau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru; maent yn dangos 
canlyniadau dysgwyr tebyg yn ystod yr un flwyddyn academaidd a dylid eu defnyddio fel man cychwyn i asesu perfformiad, wrth 
ochr y mesurau eraill a gwybodaeth leol. Cytunodd swyddogion fod angen rhoi ystyriaeth ofalus i ba ddata a gyflwynir i’r 
cyhoedd a sut y caiff ei gyflwyno, a bod arweiniad clir i gyd-fynd â hyn i osgoi unrhyw gamddehongli. 

 Awgrymodd mynychwyr rywfaint o welliannau posib i Aspire Analytics, gan gynnwys: 

 Dewis ysgol neu goleg y defnyddiwr yn ddiofyn ar y sgrin ‘Rhagarweiniad’ yn hytrach na gorfod dewis o gwymplen cyn i’r 
adroddiad ymddangos. 

 Ychwanegu ymarferoldeb er mwyn i ddefnyddwyr allu argraffu adroddiadau ar gyfer pob cwrs trwy glicio unwaith yn hytrach 
na gorfod argraffu pob cwrs ar wahân. 

 Adolygu’r term ‘gwerth ychwanegol’, yn enwedig o ran y dangosydd Total Volume of Entries (TVE). 

 Egluro arweiniad a Chwestiynau Cyffredin ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â chohort y dysgwyr y cawsant eu 
cynnwys, arholiadau ailsefyll a sut y cyfrifir cyrhaeddiad blaenorol. 

 
 
 
 
 Teimlodd mynychwyr fod y term ‘cyrchfan cadarnhaol’ yn peri problemau. Gallai’r diffiniadau a ddefnyddir peidio â gweld 

canlyniadau sy’n gadarnhaol ar gyfer unigolyn, megis gwirfoddoli neu rianta, ond i’r gwrthwyneb gallai ddal canlyniadau llai 
ffafriol (megis cyflogaeth ar gontract dim oriau). Y consensws cyffredinol oedd peidio â defnyddio’r term ‘cadarnhaol’ yn y 
mesur. 

 Bu nifer o fynychwyr yn pryderu y byddai adnabod cyrchfannau yn ystod y flwyddyn ar ôl y rhaglen ddysgu yn colli dysgwyr sy’n 
cymryd blwyddyn i ffwrdd, neu gyfnod o wirfoddoli, cyn symud ymlaen i ddysgu pellach. Nodwyd y byddai adeiladu data 
hydredol dros nifer o flynyddoedd yn rhoi cyfleoedd i dracio llwybrau’r dysgwyr hyn yn well. 

 Y consensws cyffredinol oedd y dylai’r cohort ar gyfer y mesur fod yn seiliedig ar raglenni dysgu a derfynwyd yn hytrach na rhai 
a gwblhawyd. Nid oedd rhai o’r mynychwyr yn hoffi’r gair ‘terfynwyd’ i ddisgrifio rhaglenni dysgu a oedd wedi dod i ben (naill ai 
am eu bod wedi’u cwblhau neu am fod y dysgwr wedi gorffen ar y cwrs), a gofynnwyd a ellid defnyddio term amgen, megis 
‘caewyd’. Awgrymwyd y byddai’n ddefnyddiol pe bai modd cyfrif prif ffigyrau ar yr un sail â Llywodraeth y Deyrnas Unedig, i 
alluogi i gymharu Cymru â Lloegr. 

 Derbyniwyd barnau cymysg o ran a ddylid cyfrif mesur cyrchfan uniongyrchol yn ogystal â chyrchfan parhaus. Teimlodd rhai o’r 
mynychwyr y byddai hyn yn ddefnyddiol a byddai’n ddangosydd gwell o effeithiolrwydd sefydliadol na chyrchfan parhaus. 

 Croesawodd colegau yn enwedig y data newydd ar gyrchfannau gan roi’r sylw y byddai’n ddefnyddiol wrth werthuso 

canlyniadau dysgwyr. Teimlwyd y byddai’n llenwi bwlch pwysig yn y wybodaeth a oedd ar gael iddynt yn flaenorol .   

 Derbyniwyd barnau cymysg ymhlith ysgolion o ran a ddylai cyrchfannau fesur effeithiolrwydd sefydliadol a theimlodd rhai ei fod 
yn werthfawr er meddyliodd eraill nad oedd cyrchfannau dysgwyr o fewn eu rheolaeth. Cafwyd ychydig o gefnogaeth ar gyfer 
defnyddio cyrchfannau fel dangosydd cenedlaethol yn hytrach na dangosydd sefydliadol ond nid oedd consensws ar hyn. 

 Adnabu mynychwyr gyfyngiadau presennol y data ar gyflogaeth ac nid yw’n gwahaniaethu rhwng cyflogaeth lawn amser a 
chyflogaeth ran-amser, nac yn adnabod a yw’r gyflogaeth yn berthnasol i’r pwnc a astudiwyd. Roeddent yn awyddus i dderbyn 
data mwy gronynnog yn y dyfodol, gan gynnwys dadansoddi enillion.   

 

Gwerth ychwanegol 
 

Cyrchfannau 
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Ymhlith yr awgrymiadau ar gyfer adrodd ar gyrchfannau 
yn y dyfodol roedd: 

 Darparu gwybodaeth ar ddysgwyr nad ydynt yn symud 
ymlaen i addysg a/neu gyflogaeth, h.y. y ganran a 
adnabuwyd fel bod yn ddi-waith/anweithredol yn 
economaidd a’r ganran nad yw’n paru â chofnodion 
HMRC/DWP  

 Ystyried dysgwyr Blwyddyn 12 (UG) a Blwyddyn 13 
(A2) ar wahân  

 Adrodd ar grwpiau ethnig 

 Awdurdodau Lleol yn adrodd ar sefyllfa cartrefi 
dysgwyr 

Ymhlith yr awgrymiadau ar gyfer themâu at ddibenion dadansoddi 
ac ymchwil pellach roedd: 

 Cynnydd a chanlyniadau ar gyfer dysgwyr sy’n astudio trwy 
gyfrwng y Gymraeg 

 Dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig 

 Cyfranogwyr Seren  

 Canlyniadau addysg uwch ar gyfer dysgwyr a enillodd 
Bagloriaeth Cymru 

 Cyrchfannau dysgwyr sy’n gadael yn gynnar (dysgwyr a 
adawodd yn ystod yr wyth wythnos gyntaf) 

 Dysgwyr sy’n mynychu prifysgolion a nodwyd fel eu dewis cyntaf  

 
 

Casgliadau 
 

Rhoddodd y digwyddiadau gyfle gwerthfawr i Lywodraeth Cymru ymgysylltu ag ysgolion a cholegau, ateb cwestiynau ynghylch y 
mesurau perfformiad newydd, ac ymgynghori ar agweddau o’r mesurau. Rhoddodd mynychwyr adborth manwl a defnyddiol ar y 
mesurau a’u dull cyflwyno gan hefyd godi nifer o bryderon a ‘chanlyniadau anfwriadol’ y mae angen iddynt gael eu cynnwys yn 
natblygiad parhaus y mesurau. 
 
Mae’r diffyg ymwybyddiaeth o’r data a ddosbarthwyd eisoes i ysgolion yn achos o bryder, gan ystyried yr anfonwyd gwybodaeth a t 
benaethiaid yn uniongyrchol yn ogystal â thrwy gonsortia; mae hyn yn pwysleisio’r angen am waith parhaus gyda’r consortia i we lla 
dulliau cyfathrebu. 
 
Cafwyd amheuon ymhlith mynychwyr o ran y cynllun arfaethedig i gyhoeddi mesurau perfformiad ar lefel ysgolion a cholegau i 
helpu i hysbysu dewis ymhlith dysgwyr, yn enwedig anawsterau ysgolion o ran cyflwyno data cywir drwy’r casgliad Ôl-16. Roeddent 
yn awyddus i sicrhau bod y mesurau wedi’u cafeatu’n briodol a bod arweiniad ar gael i helpu defnyddwyr i ddehongli’r data ac i 
ddeall ei gyfyngiadau. 
 

Dolenni defnyddiol 

Datganiadau ystadegol: cyflawniadau a gwerth ychwanegol; cyrchfannau 

Llyfryn crynodeb o fesurau perfformiad cyson   

Ymgynghoriad ar fesurau perfformiad cyson  
 
Ar gyfer pob ymholiad ynghylch y mesurau perfformiad: post16quality@gov.wales  
 
Ar gyfer cyfrineiriau Aspire Analytics: post16va@fft.org.uk 
 

 

https://gov.wales/statistics-and-research/consistent-performance-measures-post-16-learning-achievement-value-added/?lang=en
https://gov.wales/statistics-and-research/consistent-performance-measures-post-16-learning-achievement-learner-destinations/?lang=en
https://beta.gov.wales/consistent-post-16-performance-measures-overview
https://beta.gov.wales/consistent-measures-post-16-learning-wales
mailto:post16quality@gov.wales
mailto:post16va@fft.org.uk

