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Annwyl Janet  
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 23 Mai yn ceisio fy marn ar y materion a amlinellir yn y 
ddeiseb a gyflwynwyd gan Tanya Beer o'r enw Mae angen dod â phrofion Darllen a Rhifedd 
Cenedlaethol ar gyfer plant mor ifanc â 6 oed i ben ar unwaith.  
 
Cyflwynwyd y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer dysgwyr ym mlwyddyn 2 hyd 
at flwyddyn 9 yn 2013 er mwyn ysgogi dulliau o asesu sgiliau darllen a rhifedd sy'n gyson o 
fewn ysgolion ledled Cymru.  Roedd profion wedi bod yn rhan annatod o'r flwyddyn ysgol 
erioed ond mae ymchwil wedi dangos y gall amlder ac ansawdd y profion a ddefnyddiwyd, 
yn ogystal ag adrodd yn ôl i rieni, amrywio’n fawr o ysgol i ysgol. Drwy roi profion safonol 
blynyddol ar waith yn genedlaethol, sicrhawyd bod pob athro yn cael yr un fath o wybodaeth 
am sgiliau darllen a rhifedd eu dysgwyr, a bod pob athro yn meithrin dealltwriaeth gyffredin 
o sgiliau eu dysgwyr a'r meysydd sydd angen eu datblygu wedyn. Sgiliau sy'n agor drysau i 
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ddysgu ar draws y cwricwlwm yw darllen a rhifedd. Felly mae'n hanfodol i ysgolion gael y 
wybodaeth hon am eu dysgwyr o oedran cynnar fel y gallant gynllunio cymorth a her briodol 
a gwneud yn siŵr bod pob dysgwr yn gallu ffynnu wrth iddo symud ymlaen drwy'r ysgol.  
 
Defnyddir profion cenedlaethol at bwrpas ffurfiannol, er mwyn i athrawon gael gwybodaeth 
am sgiliau dysgwyr. Rwyf wedi bod yn glir bob amser mai deall cynnydd dysgwyr yw eu 
ffocws, nid perfformiad ysgol nac atebolrwydd. Nid yw Llywodraeth Cymru yn gwneud 
dyfarniadau ynghylch ysgolion yn seiliedig ar ganlyniadau'r profion. Mae'r profion yn rhoi 
cipolwg ar gynnydd dysgwr ar adeg benodol. Dim ond un darn o dystiolaeth yw'r 
canlyniadau, a ddefnyddir gan athrawon i ddatblygu darlun cyffredinol o sgiliau a chynnydd 
dysgwr.  
 
Datblygir profion cenedlaethol gan arbenigwyr, ac mae proses gadarn ar waith i wneud yn 
siŵr eu bod yn addas at y diben. Cânt eu treialu gyda dysgwyr mewn ysgolion ledled 
Cymru; a chynhelir paneli athrawon cyn y treialu ac ar ei ôl er mwyn sicrhau bod y cynnwys 
ar lefel addas ar gyfer pob grŵp blwyddyn y cwricwlwm.  
 
Mae'r ddeiseb yn cyfeirio at ysgolion yn defnyddio amser i baratoi ar gyfer y profion 
cenedlaethol. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn glir iawn na ddylai profion achosi gofid 
na gorbryder i ddysgwyr, gan bwysleisio pa mor bwysig yw bod ysgolion yn rhoi sylw i sut y 
cyflwynir y profion. Nid yw unrhyw 'ymarfer' gyda chwestiynau profion y gorffennol yn 
briodol, nac unrhyw ddefnydd o gwestiynau profion fel gwaith cartref yng nghyd-destun 
profion ffurfiannol. Gall hefyd achosi gorbryder i ddysgwyr, yn arbennig y rhai ifancaf. Rwyf 
yn disgwyl i bob ysgol ddilyn ein canllawiau a chynnal cwricwlwm eang a chytbwys drwy 
gydol y flwyddyn.  
 
Mae'r ddeiseb hefyd yn cyfeirio at argymhellion adolygiad yr Athro Donaldson, Dyfodol 
Llwyddiannus (2015). Ymysg yr argymhellion ceir y canlynol: 'dylai'r trefniadau ar gyfer 
asesu roi blaenoriaeth i'w rôl ffurfiannol mewn addysgu a dysgu' (argymhelliad 37), a 'dylai 
dulliau arloesol o asesu, gan gynnwys dulliau rhyngweithiol, gael eu datblygu gan fanteisio 
ar y posibiliadau cynyddol mewn technoleg ddigidol' (43). Rwyf wedi gweithredu ar sail yr 
argymhellion hyn yn barod cyn cyflwyno cwricwlwm newydd drwy gychwyn proses o bontio 
o brofion ar bapur i asesiadau personol ar-lein. Aeth asesiadau rhifedd (Gweithdrefnol) ar 
waith yn ystod tymor yr hydref 2018, a bydd asesiadau darllen yn dilyn yn y flwyddyn 
academaidd nesaf (2019/20), gyda rhesymu rhifyddol yn dechrau yn 2020/21. Caiff profion 
papur eu diddymu'n raddol wrth i'r asesiadau personol ar-lein gael eu cyflwyno.  
 
Drwy symud ar-lein, rydym yn manteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf i ddarparu profiad 
asesu sydd wedi'i deilwra sy'n addasu lefel yr her ar gyfer pob dysgwr. Rydym hefyd yn 
sicrhau bod pob ysgol yn gallu defnyddio'r asesiadau hyn yn fwy hyblyg, gan flaenoriaethu 
eu rôl ffurfiannol. Gall athrawon eu trefnu ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ysgol a fyddai 
mwyaf buddiol er mwyn llywio addysgu a dysgu. Caiff dysgwyr weld adborth a fydd yn eu 
helpu i ddeall yr hyn y gallant ei wneud, a'r sgiliau y mae angen iddynt eu gwella, gan roi 
iddynt berchnogaeth fwy cadarn dros eu dysgu eu hunain.  
 
Cafodd asesiadau personol eu datblygu a'u dylunio gan ystyried lles dysgwyr; maent yn 
darparu dull asesu sgiliau dysgwyr sy'n fwy hyblyg a llai ffurfiol na'r profion papur. Mae'n 
bosibl cwblhau'r asesiad ar gyfrifiadur personol, gliniadur neu lechen, yn unol â'r fath o 
declyn a ddefnyddir gan ddysgwyr bob dydd yn y dosbarth. Caiff athrawon ddewis asesu 
dysgwyr fesul un neu mewn grwpiau bach, gan gymryd i ystyriaeth oedran ac anghenion 
dysgwyr penodol wrth amseru asesiadau. Nid oes terfyn amser ar yr asesiadau, felly caiff 
dysgwyr weithio drwy'r cwestiynau ar eu cyflymder eu hunain, a gall athrawon gynnig saib 
yn yr asesiad er mwyn rhoi egwyl i ddysgwyr ar unrhyw adeg.  Mae'r nodweddion hyn yn 
berthnasol iawn wrth ddarparu profiad asesu sy'n addas ar gyfer dysgwyr iau.  
 



 
Rwyf yn credu bod asesiadau personol yn cynnig y ffordd orau ymlaen i helpu ein plant i 
ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd o oedran cynnar.   
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