A

sesu ar gyfer dysgu yw un o ddibenion
pwysicaf asesu. Nid dyma’r unig bwrpas
fodd bynnag a rhaid gwahaniaethu
rhyngddo ac asesiad o ddysgu a wneir
at ddibenion graddio a chofnodi (ARG, 1999).
Mae adolygiad o ymchwil ar asesu yn yr ystafell
ddosbarth (Black and Wiliam, 1998) wedi dangos
bod asesu ar gyfer dysgu yn un o’r ffyrdd pwysicaf
o wella dysgu a chodi safonau. Cafwyd tystiolaeth
o waith ymchwil cyfredol i gefnogi’r honiad hwn
ac mae theori seicoleg dysgu ac astudiaethau symbylu dysgu yn sail i’r dystiolaeth empirig.
Tra bo dulliau asesu o ddysgu wedi hen ennill eu
plwy bellach, mae’n rhaid rhoi rhai syniadau dam-

Bu’r Grŵp Diwygio Asesu yn allweddol yn dwyn tystiolaeth y gwaith
ymchwil a wnaed ynglŷn ag asesu ar
gyfer dysgu at sylw’r gymuned addysg
trwy’r gwaith a gomisiynwyd gan
Black a Wiliam, Inside the black box,
a’r gwaith a’i dilynodd, Assessment for
Learning: beyond the black box. Yn
rhan o’i ymdrech barhaus i wella arferion asesu mae’r grŵp wedi datblygu
Egwyddorion asesu ar gyfer dysgu.

caniaethol ynglŷn ag asesu ar gyfer dysgu ar waith
er mwyn cyflawni’r manteision posibl. Wrth wneud
hyn, mae’n bwysig dilyn rhai egwyddorion sylfaenol penodol sy’n adlewyrchu nodweddion hanfodol asesu ar gyfer dysgu.
Mae’r Egwyddorion asesu ar gyfer dysgu a
gyflwynir yma wedi elwa o’r sylwadau a gafwyd
gan amryw o unigolion a sefydliadau, ac yr ydym
yn ddiolchgar iddynt am y sylwadau hynny. Mae’r
daflen/poster yma yn gam pellach yn y broses o
newid arferion asesu er mwyn diogelu ansawdd
angenrheidiol y profiadau dysgu sydd eu hangen i
gyflawni amcanion addysg.
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Dylai asesu ar gyfer dysgu fod yn
sensitif ac yn adeiladol oherwydd mae gan unrhyw asesiad
effaith emosiynol
Dylai athrawon fod yn ymwybodol
o’r effaith y gall sylwadau, marciau
a graddau ei chael ar hyder a
Dylid ystyried asesu ar gyfer dysgu
brwdfrydedd y dysgwyr. Dylai’r
fel sgìl proffesiynol allweddol ar
adborth fod mor adeiladol ag y
Dylid
gyfer athrawon
bo modd. Mae sylwadau sy’n
cydnabod bod
Mae’n rhaid i athrawon gael yr wybocanolbwyntio ar y gwaith yn
asesu ar gyfer
daeth a’r sgiliau proffesiynol i: gynlluhytrach na’r unigolyn yn llawdysgu yn ganolog i
nio ar gyfer asesu; arsylwi’r dysgu;
er mwy adeiladol ar gyfer
arferion yn yr ystafell
dadansoddi a dehongli tystiolaeth
dysgu a symbylu.
ddosbarth
o ddysgu; rhoi adborth i ddysgGellir disgrifio’r rhan fwyaf o’r hyn y mae
wyr a chefnogi dysgwyr mewn
athrawon a dysgwyr yn ei wneud yn yr ystafell
hunanasesiad. Dylid cefnogi’r
ddosbarth fel asesiad. Hynny yw, bydd tasgau a
athrawon i ddatblygu’r sgiliau
chwestiynau yn annog dysgwyr i ddangos eu
hyn trwy ddatblygiad proffegwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u sgiliau. Yna
siynol dechreuol a
arsylwir yr hyn y mae dysgwyr yn ei ddweud
pharhaus.
a’i wneud ac fe’i dadansoddir. Gwneir
penderfyniadau hefyd ynglŷn â sut y gellir gwella’r dysgu. Mae’r prosesau
asesu hyn yn rhan hanfodol o arferion beunyddiol yr ystafell ddosbarth
ac maent yn cynnwys yr athrayn sensitif ac
won a’r dysgwyr yn adfyfyrio,
Dylai asesu ar gyfer dysgu ganolbwynadeiladol
yn cynnal deialog a gwneud
tio ar sut y mae myfyrwyr
penderfyniadau.
yn dysgu
yn sgìl proffeRhaid i’r broses o ddysgu fod ym meddyliau’r dysgwr a’r
siynol allwedathro/athrawes pan fydd yr asesiad yn cael ei gynllunio a phan
dol
fydd y dystiolaeth yn cael ei dehongli. Dylai’r dysgwyr fod yr
yn canolog
un mor ymwybodol o ‘sut’ y maent yn dysgu â’r ‘hyn’ y
i arferion yn
Dylai
maent yn ei ddysgu.
yr ystafell
asesu ar
ddosbarth
gyfer dysgu fod yn
rhan o gynllunio effeithiol
ar gyfer addysgu a dysgu
Dylai gwaith cynllunio’r athro/athrawes roi cyfle i’r dysgwr a’r
athro/athrawes gael gwybodaeth ynglŷn â’r cynnydd a wnaed tuag at
wireddu’r amcanion dysgu ac yna defnyddio’r wybodaeth honno. Hefyd, rhaid i’r
wybodaeth fod yn hyblyg er mwyn ymateb i syniadau a sgiliau dechreuol a’r syniadau
a’r sgiliau sy’n dod i’r amlwg. Dylai’r cynllunio gynnwys strategaethau i sicrhau bod
dysgwyr yn deall yr amcanion y maent yn anelu atynt a’r meini prawf fydd yn cael eu
defnyddio wrth asesu eu gwaith. Dylid hefyd gynllunio sut y bydd dysgwyr yn cael
adborth, sut y byddant yn rhan o’r broses o asesu’r hyn a ddysgwyd ganddynt a sut y
byddant yn cael eu helpu i wneud cynnydd pellach.

yn canolbwyntio
ar sut mae myfyrwyr
yn dysgu

yn rhan o gynllunio
effeithiol

Dylai’r asesu ystyried pwysigrwydd symbylu’r dysgwr

Dylai asesu
ar gyfer dysgu
Mae asesu sy’n annog dysgu yn meihybu ymrwymiad i
thrin symbyliad trwy roi’r pwyslais ar
amcanion dysgu a
gynnydd a chyrhaeddiad yn hytrach
chyd-ddealltwriaeth o’r meini
nag ar fethiant. Nid yw cymharu
prawf asesu
gydag eraill a fu’n fwy llwyddiannus
yn debygol o symbylu’r dysgwyr.
Er mwyn sicrhau dysgu effeithiol rhaid i ddysGall hefyd eu harwain i dynnu
gwyr ddeall yr hyn maent yn ceisio ei
allan o’r broses ddysgu mewn
gyflawni – a rhaid iddynt fod eisiau ei
meysydd lle gwnaed iddynt
gyflawni. Mae dealltwriaeth ac ymrwymideimlo yn ‘ddiwerth’. Gellir
ad yn dilyn pan fydd gan ddysgwyr ryw
cynnal a gwella symbyliad
ran yn y broses o benderfynu ar
trwy ddulliau asesu sy’n dioamcanion a dynodi meini prawf ar
gelu ymreolaeth y dysgwr,
gyfer asesu cynnydd. Mae trosglwydDylai dysgwyr gael canllawsy’n rhoi rhywfaint o
do meini prawf asesu yn cynnwys
iau adeiladol ynglŷn â sut i wella
ddewis ac adborth
eu trafod gyda dysgwyr gan
adeiladol ac yn creu cyfle
Mae angen i ddysgwyr gael gwybodaeth a
ddefnyddio termau y gallant eu
i ddysgwyr osod eu
chanllawiau er mwyn cynllunio’r camau nesaf yn
deall, gan roi enghreifftiau o sut
cyfeiriad eu hunain.
eu dysgu. Dylai athrawon: ganolbwyntio ar
y gellir cyflawni’r meini prawf
gryfderau’r dysgwr a rhoi cyngor ar sut i’w
yn ymarferol a thrwy gael y
datblygu; dylent fod yn glir ac yn adeiladol
dysgwyr i asesu eu cyfoeynglŷn ag unrhyw wendidau
dion ac asesu
a sut y gellir mynd i’r afael â nhw;
eu hunain.
a dylent roi cyfle i ddysgwyr
wella eu gwaith.
Mae asesu ar gyfer
dysgu yn datblygu gallu’r
dysgwyr i hunanasesu fel y galyn meithrin
lant adfyfyrio a rheoli eu hunain
symbyliad
Mae gan ddysgwyr annibynnol y gallu i chwilio am
sgiliau,
gwybodaeth a dealltwriaeth newydd a’u datblygu.
yn hybu
Mae ganddynt y gallu i adfyfyrio a chynllunio’r camau nesaf yn eu
dealltwriaeth o
dysgu. Dylai athrawon roi i fyfyrwyr yr awydd a’r gallu i reoli eu
amcanion a
dysgu eu hunain trwy ddatblygu eu sgiliau hunanasesu.
meini prawf

Asesu
ar gyfer Dysgu yw’r broses o chwilio am dystiolaeth a
dehongli’r dystiolaeth honno er mwyn
i ddysgwyr a’u hathrawon ei defnyddio i
benderfynu ble yn union mae’r dysgwyr
arni o ran yr hyn a ddysgwyd ganddynt, i ble mae
angen iddynt fynd a’r ffordd orau o gyrraedd yno.

yn helpu dysgwyr i wybod sut i
wella
yn datblygu’r gallu i
hunanasesu
Dylai asesu ar gyfer dysgu gydnabod yr ystod lawn o gyraeddiadau ym mhob dysgwr
yn cydnabod
pob cyrhaeddiad
addysgol

Dylid defnyddio asesu ar gyfer dysgu i wella cyfle pob dysgwr i ddysgu ym mhob
maes o weithgaredd addysgol. Dylai alluogi dysgwyr i wneud eu gorau a sicrhau
bod eu hymdrechion yn cael eu cydnabod.
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© Grŵp Diwygio Asesu, 2002

