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Pryd fydda i'n cael gwybod beth fydd trefn yr asesiadau mewnol
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Sut bydd graddau'n cael eu cyfrifo a pha safonau fydd yn cael eu
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Pa gymorth fydd ar gael i ddysgwyr ym mlynyddoedd 11. 12 a
13?

Ydy penderfyniad y Gweinidog ar 10 Tachwedd i ganslo
arholiadau yng Nghymru yn berthnasol i gymwysterau byrddau
arholi Lloegr?

Beth mae hyn yn ei olygu i arholiadau mis Ionawr 2021?

A fydd canslo’r arholiadau yn effeithio ar fy nghynlluniau i fynd
i’r Brifysgol?

Beth sy’n digwydd gyda Chymwysterau Galwedigaethol?
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Beth sy’n digwydd o ran
cymwysterau 2021?
Ar 10 Tachwedd, cadarnhaodd y Gweinidog na fydd yna arholiadau
diwedd blwyddyn i ddysgwyr sy’n dilyn cyrsiau cymwysterau TGAU,
Safon UG a Safon Uwch a gymeradwyir gan Cymwysterau Cymru ac
a ddarperir gan CBAC yn haf 2021. Roedd y penderfyniad hwn yn
adlewyrchu’r ffaith bod eleni wedi bod yn flwyddyn heriol dros ben,
gyda nifer o ddysgwyr, gan gynnwys y rhai sydd mewn carfanau
arholiadau, yn teimlo effaith yr argyfwng iechyd y cyhoedd ar eu
profiadau dysgu ac addysgu o ddydd i ddydd.

Mae tegwch wedi bod yn ystyriaeth bwysig wrth wneud y
penderfyniad hwn, gan gydnabod bod dysgwyr wedi wynebu
gwahanol brofiadau addysgu a dysgu eleni. Ar ben hynny, mae
gwneud i ffwrdd â’r arholiadau yn mynd i helpu i sicrhau cymaint o
amser â phosibl i addysgu a dysgu: bydd y dull gweithredu hwn yn
galluogi dysgwyr i gasglu gwybodaeth drwy gydol tymhorau’r
gwanwyn a’r haf, gan eu rhoi yn y sefyllfa orau bosibl i symud ymlaen
i fyd gwaith, hyfforddiant neu addysg bellach.

Yn hytrach nag arholiadau, bydd cymwysterau 2021 yn cael eu
dyfarnu drwy ddilyn trefn canlyniadau gan ganolfannau, ac fe
ddarparodd y Gweinidog Addysg ragor o wybodaeth am hyn ar 16
Rhagfyr. Gwnaed y penderfyniad hwn ar sail gwybodaeth a
ddarparwyd gan Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni o benaethiaid
ysgolion a cholegau a enwebwyd gan gonsortia rhanbarthol, Colegau
Cymru ac awdurdodau lleol.

Beth fydd yn cymryd lle
arholiadau 2021?
Yn hytrach nag arholiadau, bydd cymwysterau yn cael eu dyfarnu
drwy ddull gweithredu tair elfen, sy’n adeiladu ar y mathau o
asesiadau y mae ysgolion a cholegau eisoes yn eu cynnal yn
rheolaidd ac yn brofiadol:

asesiadau nad ydynt yn arholiadau
asesiadau mewnol sy’n cael eu llunio a’u marcio gan athrawon a
darlithwyr
asesiadau a gaiff eu llunio a’u marcio’n allanol gan CBAC.

Bydd pob cymhwyster yn edrych ychydig yn wahanol gan ddibynnu ar
sut y caiff ei strwythuro (er enghraifft, ni fydd pob pwnc yn cael
asesiad di-arholiad, a allai gynnwys, er enghraifft, gwaith cwrs).

Bydd y dull hwn yn sicrhau bod pob dysgwr sy'n dilyn cymwysterau
cyffredinol yn 2021 yn cael profiad teg o asesu fel rhan o'i
gymhwyster, gan ddefnyddio deunyddiau tebyg ac o dan amodau
tebyg. Fodd bynnag, athrawon a darlithwyr fydd yn cynllunio sut a
phryd y defnyddir yr asesiadau hyn (o fewn paramedrau bras ar gyfer
eglurder a chysondeb), er mwyn hyrwyddo amser addysgu a dysgu,
yn ogystal â chefnogi lles dysgwyr. 

Lle mae CBAC eisoes wedi gwneud addasiadau i fanylebau cyrsiau,
bydd y rhain yn parhau i fod yn berthnasol. Mae manylion yr
addasiadau hyn i'w gweld yma. Bydd yr asesiadau yn cael eu cynnal
yn yr ystafell ddosbarth ac yn cael eu hintegreiddio i gynlluniau
addysgu a dysgu fel bod dysgwyr yn cael cymorth i edrych ar holl
agweddau craidd eu cwrs er mwyn symud ymlaen yn hyderus yn eu
camau nesaf.

Dyma fydd yr unig asesiadau i gyfrannu at raddau yn 2021.

Bydd CBAC yn rhoi arweiniad ar themâu lefel uchel ar gyfer yr
asesiadau mewnol ac allanol i alluogi ysgolion a cholegau i baratoi
cynlluniau addysgu. Mae CBAC wedi cynhyrchu llinell amser ar
gyfer athrawon sy'n amlinellu'r holl ddyddiadau allweddol yng
nghalendr asesu 2021.

Pryd fydd yr asesiadau mewnol
yn cael eu cynnal a beth fydd eu
ffurf?
Bydd y ffenestr ar gyfer asesiadau mewnol, lle bo'n berthnasol, yn
rhedeg rhwng 22 Chwefror a 23 Ebrill. Bydd gan athrawon a
darlithwyr rywfaint o hyblygrwydd o ran dewis deunyddiau, a ddarperir
gan CBAC, a byddant yn gallu penderfynu pryd i gynnal eu
hasesiadau fel eu bod wedi'u hymgorffori yn yr amserlen addysgu
arfaethedig. Bydd hyn yn caniatáu i athrawon ddefnyddio’u crebwyll
proffesiynol. Bydd hefyd yn rhoi mwy o hyblygrwydd os bydd tarfu
parhaus. Bydd yr asesiadau hyn yn cael eu marcio gan y ganolfan,
gyda chymorth canllawiau CBAC.

Mae athrawon/darlithwyr a dysgwyr yn gyfarwydd â deunyddiau asesu
CBAC. Bydd eu defnyddio yn lleihau llwyth gwaith athrawon ac yn rhoi
tegwch i ddysgwyr, gan eu bod wedi bod drwy’r broses i asesu’r
effaith ar gydraddoldeb a hygyrchedd. Byddant hefyd yn helpu i
sicrhau profiad asesu cyson i ddysgwyr ledled y wlad. Yn bwysig
iawn, bydd defnyddio'r deunyddiau hyn, a rhoi rhybudd ymlaen llaw i
athrawon a darlithwyr am feysydd a gwmpesir a disgresiwn ynghylch
pryd i'w cyflwyno, yn ffordd well o helpu dysgwyr i edrych ar
agweddau craidd eu cyrsiau i gefnogi eu cynnydd, ac i gael eu profi
pan fyddant yn barod.

Pryd fydd yr asesiadau allanol yn
cael eu cynnal a beth fydd eu
ffurf?
Bydd y cyfnod ar gyfer asesiad allanol rhwng 17 Mai a 29 Mehefin. Yn
yr un modd â’r asesiadau mewnol, bydd athrawon a darlithwyr yn cael
rhybudd ymlaen llaw o themâu a fydd yn cael sylw, ac yn penderfynu
pryd a sut i'w cynnal er mwyn sicrhau y gellir eu hymgorffori i’r
addysgu a dysgu ac nad ydynt yn creu pwysau a phryder fel
arholiadau.

Bydd y cyfnod estynedig ar gyfer eu cynnal yn helpu ysgolion a
cholegau i fod yn hyblyg os bydd yr argyfwng iechyd y cyhoedd yn
amharu ymhellach.

Gwyddom fod rhai dysgwyr yn poeni mai arholiadau dan enw arall yn
unig yw rhain – nid yw hynny'n wir. Er y bydd yr asesiadau wedi'u
gosod yn genedlaethol ac y bydd pob dysgwr ledled Cymru yn eu
cyflawni, ni fydd y rhain yn cael eu cynnal o dan amodau arholiad
arferol, nac ar yr un dyddiad ac amser i bawb, mewn neuadd
arholiadau ac mewn tawelwch. Bydd athrawon a darlithwyr yn
penderfynu sut y cynhelir asesiadau. Er enghraifft, gellid eu rhannu
dros nifer o wersi, eu gwneud yn yr ystafell ddosbarth yn fwy
hamddenol, a’u cynllunio fel rhan o'u dysgu fel bod y dysgwyr yn fwy
parod ar eu cyfer. 

Pryd fydda i'n cael gwybod beth
fydd trefn yr asesiadau mewnol
ac allanol a phryd y byddant yn
cael eu cynnal?
Mae CBAC wedi paratoi llinell amser ar gyfer athrawon sydd wedi'i
hanfon i ysgolion a cholegau, a bydd gwybodaeth fanylach am y dull
asesu yn cael ei chyhoeddi ganddynt ym mis Ionawr. Ceir rhagor o
wybodaeth, gan gynnwys atebion i gwestiynau cyffredin ar wefan
CBAC a gwefan Cymwysterau Cymru.

Sut bydd graddau'n cael eu
cyfrifo a pha safonau fydd yn cael
eu cymhwyso?
Bydd pob asesiad yn seiliedig ar farciau, gan ganiatáu i CBAC
ddyfarnu gradd fel mewn blwyddyn arferol. O ystyried yr amharu
parhaus ar addysgu a dysgu i ddysgwyr ym mlynyddoedd arholiadau
yn 2021 bydd canlyniadau graddau yn cyd-fynd yn gyffredinol â
chanlyniadau 2020, er mwyn cydnabod bod amser dysgu wedi’i golli,
a’r amharu cyffredinol a fu. 

Pam ein bod wedi symud o'r
model Graddau Asesu
Canolfannau a ddefnyddiwyd ar
gyfer cyfres arholiadau 2020?
Er mwyn sicrhau tegwch i ddysgwyr ar draws gwahanol leoliadau,
byddai Graddau Asesu Canolfannau wedi ei gwneud yn ofynnol i
athrawon a darlithwyr ddylunio deunyddiau asesu, cynnal proses i
asesu eu heffaith ar gydraddoldeb a hygyrchedd, sicrhau dull o
ddarparu cysondeb ar draws ysgolion a cholegau (a diogelu rhag gor-
asesu), datblygu a phrofi cynlluniau marcio, ac yna bod yn gyfrifol am
apeliadau mewn perthynas â'r rhain.

Mae'n anochel y byddai hyn yn golygu llai o amser i’r flaenoriaeth i
ddysgwyr ym mlynyddoedd arholiadau yn 2021 – sef datblygu'r
sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad i symud ymlaen yn hyderus yn eu
camau nesaf. Gallai hefyd arwain at anghysondeb o ran profiadau a
chanlyniadau dysgwyr ledled Cymru. Ceisiodd y Grŵp Dylunio a
Chyflawni ddatblygu dull gweithredu sy'n cynnig profiad asesu cyson
i ddysgwyr ac sy'n gwneud y mwyaf o’r amser ar gyfer addysgu a
dysgu, felly ni ddilynodd lwybr Graddau Asesu Canolfannau.  

A fydd proses apelio?
Bydd, bydd proses apelio. Bydd gwaith pellach yn cael ei wneud fel
blaenoriaeth yn y Flwyddyn Newydd gyda'r Grŵp Cynghori Dylunio
a Chyflawni i gadarnhau beth fydd y prosesau.

Beth sy’n digwydd o ran
Ymgeiswyr Preifat?
Rydym yn cydnabod, yn sgil y trefniadau a sefydlwyd y llynedd i
gyfrifo graddau, nad oedd modd i bob ymgeisydd preifat, gan
gynnwys myfyrwyr aeddfed a oedd yn ailsefyll cymwysterau a
dysgwyr oedd yn cael eu haddysgu gartref, gael graddau, gan nad
oedd gan ysgolion a cholegau ddigon o wybodaeth am yr ymgeisydd i
roi dyfarniad proffesiynol ar eu gallu. Osgoi sefyllfa debyg yn 2021
oedd un o brif ystyriaethau’r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni.

Bydd y cynigion ar gyfer 2021 yn fwy cynhwysol o anghenion
ymgeiswyr preifat, gan gynnwys drwy gyflwyno deunyddiau asesu
cyffredin a chyson ar gyfer pob dysgwr. Bydd rhagor o wybodaeth i
gefnogi pob dysgwr, gan gynnwys ymgeiswyr preifat, i ddeall ffurf y
cynigion asesu ar eu cyfer ar gael yn y Flwyddyn Newydd.

Ein blaenoriaeth yw cefnogi dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r
wybodaeth sydd eu hangen arnynt er mwyn symud ymlaen yn
hyderus – mae hyn yn cynnwys anghenion ymgeiswyr preifat.

Sut y gwnaed y penderfyniadau
hyn?
Ers y cyhoeddiad ar 10 Tachwedd, ar sail yr Adolygiad Annibynnol a
chyngor Cymwysterau Cymru, mae llawer wedi digwydd mewn
cyfnod byr o amser. Sefydlwyd Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni
dan gadeiryddiaeth Geraint Rees. Mae'r grŵp yn cynnwys penaethiaid
ysgolion a cholegau, a enwebwyd gan awdurdodau lleol, Colegau
Cymru a chonsortia addysg rhanbarthol, ac fe'i cefnogir gan gyngor
asesu arbenigol gan Gymwysterau Cymru a CBAC. Ar ôl sefydlu’r
Grŵp, dechreuwyd gweithio ar unwaith ar eu tasgau:

ystyried materion sy'n ymwneud â TGAU, UG a Safon Uwch ar
gyfer cymwysterau wedi’u cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru
datblygu cynigion ar gwmpas ac amserlenni’r asesiadau a reolir
gan athrawon ac elfennau eraill o asesiadau yn y dosbarth
datblygu model ar gyfer canlyniadau gan ganolfannau fel rhan o
ddull cyson o weithredu ledled Cymru, gan gynnwys y dysgu
proffesiynol a allai gefnogi hyn, a threfn y dull gweithredu
cenedlaethol y cytunwyd arno ar gyfer darparu tryloywder, tegwch
a thrylwyredd i gefnogi dilyniant dysgwyr.

Darparodd y Grŵp gyfres o gynigion i'w hystyried gan y Gweinidog
Addysg i lywio ei phenderfyniad. Wrth wneud hynny, ystyriwyd yr
amgylchiadau eithriadol sy’n wynebu dysgwyr, athrawon, darlithwyr,
ysgolion a cholegau eleni, a chydnabuwyd nad oes atebion hawdd. At
hynny, pwysleisiodd y Grŵp bod angen sicrhau cydbwysedd yn eu
cynigion rhwng yr hyn y maent yn teimlo sydd:

1. yn deg i ddysgwyr - sydd wedi gweld tarfu sylweddol ac amrywiol
ar eu dysgu eleni

2. yn gallu cael ei gyflawni gan ysgolion a cholegau – sy'n parhau i
geisio dygymod ag effaith y pandemig ac addysgu a dysgu eu
disgyblion

3. yn angenrheidiol i sicrhau hygrededd a chywirdeb system
gymwysterau i Gymru - sy'n cefnogi ein dysgwyr i symud ymlaen
yn hyderus i'w camau nesaf, beth bynnag y byddant.

Wrth wraidd eu gwaith mae tegwch, tegwch, trylwyredd, cadernid a
thryloywder. Er mwyn nodi sut y datblygodd eu sgyrsiau a'r meysydd
lle cafwyd consensws, ysgrifennodd y grŵp at y Gweinidog
Addysg gan gynnwys dogfen i'w hystyried. Ystyriodd y Gweinidog y
cynigion, ochr yn ochr ag adroddiad terfynol yr Adolygiad Annibynnol,
a thystiolaeth arall, wrth roi cyfeiriad polisi i Fwrdd Cymwysterau
Cymru.

Pa gymorth fydd ar gael i
ddysgwyr ym mlynyddoedd 11.
12 a 13?
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £1.9m yn ychwanegol mewn
adnoddau addysg i gefnogi dysgwyr ym mlynyddoedd 11, 12 a 13 i
baratoi ar gyfer eu hasesiadau TGAU a Safon Uwch. Mae'r adnoddau
adolygu, sydd ar gael ar wefan Hwb a CBAC, yn cynnwys 'trefnwyr
gwybodaeth' i helpu i ddysgu ffeithiau a gwybodaeth allweddol,
arweiniad i’r arholiadau a chanllawiau adolygu. Mae'r adnoddau yn
ychwanegol at y £7m sy’n cael ei ddarparu i ysgolion a cholegau er
mwyn cyflwyno rhaglenni mentora a chymorth adolygu ar gyfer
dysgwyr sy'n dilyn cymwysterau.

Ydy penderfyniad y Gweinidog ar
10 Tachwedd i ganslo arholiadau
yng Nghymru yn berthnasol i
gymwysterau byrddau arholi
Lloegr?
Nac ydy. Dim ond i gymwysterau a gymeradwyir gan Cymwysterau
Cymru, a gynlluniwyd ar gyfer Cymru ac a ddarperir gan CBAC y
mae’r trefniadau newydd ar gyfer haf 2021 yn berthnasol. Nid ydynt
yn berthnasol i gymwysterau a ddarperir gan gyrff dyfarnu yn Lloegr,
gan fod y cyrff yma yn cael eu rheoleiddio gan Ofqual.

Beth mae hyn yn ei olygu i
arholiadau mis Ionawr 2021?
Yn dilyn penderfyniad polisi’r Gweinidog Addysg i ganslo arholiadau
TGAU, Safon UG a Safon Uwch CBAC a reoleiddir gan Cymwysterau
Cymru yn yr haf 2021, ac wedi gwrando ar gynigion cynnar gan y
Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni, mae Cymwysterau Cymru
wedi cadarnhau bod arholiadau unedau TGAU mis Ionawr mewn
Cymraeg Llenyddiaeth, Saesneg Llenyddiaeth a TGCh wedi’u tynnu’n
ôl.

Maent wedi penderfynu cadw arholiadau TGAU Economeg y Cartref:
Datblygiad y Plentyn a TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan mai
hwn yw’r cyfle olaf i gael ardystiad yn y pynciau hyn, am eu bod yn
cael eu tynnu’n ôl. Mae rhestr gyflawn o’r asesiadau sydd ar y gweill
i’w gweld ar wefan Cymwysterau Cymru.

Bydd asesiadau nad ydynt yn arholiadau yn parhau i gael eu cynnwys
ar lefel TGAU, Safon UG a Safon Uwch yn 2020 i 2021.

O ran Cymwysterau Galwedigaethol, disgwylir i arholiadau CBAC mis
Ionawr ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol fynd yn eu blaen yn unol
â’r cynllun.

O ganlyniad, byddem yn disgwyl i ddysgwyr sy'n sefyll unrhyw
arholiadau sy’n mynd rhagddynt fis Ionawr allu cael mynediad i'w
hysgolion neu golegau er gwaethaf unrhyw benderfyniad i amrywio
dyddiadau dychwelyd. Mae hyn yn adlewyrchu'r trefniadau a roddwyd
ar waith ar gyfer y rhai a gofrestrwyd yng nghyfres mis Tachwedd a
gynhaliwyd yn ystod y cyfnod atal byr.

A fydd canslo’r arholiadau yn
effeithio ar fy nghynlluniau i fynd
i’r Brifysgol?
Rydym wedi bod yn trafod gyda phrifysgolion sydd wedi pwysleisio
mai eu blaenoriaeth yw myfyrwyr sydd wedi bod drwy elfennau craidd
eu cwrs, a chyn belled â bod yna dystiolaeth dryloyw a thrylwyr o
wybodaeth a gallu dysgwr, na fydd dysgwyr o dan anfantais wrth
symud ymlaen.

Mae prifysgolion ledled y DU wedi ein sicrhau na fydd y datblygiad
hwn yn rhoi dysgwyr Cymru o dan anfantais, cyn belled â bod y
trefniadau a roddir ar waith yn drylwyr a thryloyw. Mae’r Grŵp
Cynghori Dylunio a Chyflawni wedi bod yn datblygu cynlluniau sy’n
cyflawni’r anghenion hyn.

Nod ein dull gweithredu yw sicrhau cymaint o amser â phosibl i
addysgu a dysgu, fel bod dysgwyr yn cael y cyfle i ddatblygu’r sgiliau
a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt er mwyn symud ymlaen yn
hyderus.

Beth sy’n digwydd gyda
Chymwysterau Galwedigaethol?
Mae’r rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol a ddilynir gan
ddysgwyr yng Nghymru ar gael hefyd yng ngwledydd eraill y DU. I
sicrhau cysondeb, rydym wedi gofyn i Cymwysterau Cymru
gydweithio’n agos â rheoleiddwyr eraill i sicrhau dull pragmataidd sy’n
gweithio er budd dysgwyr ac sy’n rhoi eglurder iddynt o ran y ffordd
ymlaen.

Mae addasiadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol wedi'u rhoi ar
waith ac mae cyrff dyfarnu yn ystyried a oes angen unrhyw
addasiadau pellach mewn ymateb i effaith barhaus y pandemig. Bydd
ystyriaethau cyrff dyfarnu yn cynnwys a allai unrhyw un o'r
addasiadau a roddwyd ar waith ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch fod
yn briodol ar gyfer eu cymwysterau galwedigaethol.

A fydd yn rhaid i ddysgwyr sefyll
y prawf Rhifedd (Rhesymu)
eleni?
Ni fydd profion statudol ar bapur yng Nghymru yn 2020 i 2021. Bydd
asesiadau personol Rhifedd (Rhesymu) ar-lein yn cael eu profi yn
2020 i 2021, ac yn dod yn ofyniad statudol o flwyddyn academaidd
2021 i 2022. 

A fydd yn ofynnol i ddysgwyr
gymryd yr asesiadau personol ar-
lein mewn Rhifedd
(Gweithdrefnol) a Darllen?
Bydd. Bydd asesiadau personol Rhifedd (Gweithdrefnol) a Darllen yn
statudol yn 2020 i 2021. Mae’r asesiadau ar gael i ysgolion eu
hamserlennu pan fydd yn briodol iddynt wneud hynny.  

Lle mae dysgwyr wedi cwblhau asesiadau rhifedd gweithdrefnol eleni,
bydd ysgolion yn gallu cael adborth ar eu sgiliau, eu sgoriau
safonedig ar sail oedran ac adroddiadau cynnydd. 

Mae adroddiadau adborth ar gyfer yr asesiadau darllen hefyd ar gael.
Fodd bynnag, dim ond ar ôl i’r rhan fwyaf o’r dysgwyr gymryd yr
asesiadau darllen y bydd sgoriau ac adroddiadau cynnydd ar gael. O
ystyried yr amgylchiadau presennol, ni fydd hyn tan ddiwedd tymor yr
haf 2021.

Dylid nodi nad yw’r profion hyn yn rhan o’r broses gymwysterau, ac
mai eu nod yw cefnogi dysgwyr i ddeall y cynnydd y maent yn ei
wneud.  
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