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Cyflwyniad 
Fel mae’r enw’n awgrymu, arolwg rhyngwladol yw’r Rhaglen Ryngwladol 
Asesu Myfyrwyr (PISA) sy’n asesu perfformiad myfyrwyr. Mae’r Arolwg, a 
gynhelir mewn cylchoedd o dair blynedd, yn asesu perfformiad ieuenctid 
15 oed mewn llythrennedd darllen, mathemateg a gwyddoniaeth. Mae 
hefyd yn rhoi sylw i faterion fel cefndiroedd myfyrwyr a nodweddion a 
dangosyddion am ysgolion. 

Gweinyddir PISA gan y Gymdeithas dros Gydweithrediad a Datblygiad 
Economaidd (OECD). Fe’i cynhaliwyd am y tro cyntaf yn 2000. Mae nifer y 
gwledydd/economïau sy’n cymryd rhan yn PISA wedi cynyddu ers hynny a 
bellach mae mwy na 70 o wledydd/ economïau yn cymryd rhan yn yr arolwg. 

Beth mae PISA yn ei asesu 
Dywed OECD bod PISA yn gwneud y canlynol: 

•	 amcanu at werthuso systemau addysg drwy brofi gwybodaeth a sgiliau 
ieuenctid 15 oed; a 

•	 canolbwyntio ar yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn 
chwarae rhan lawn mewn cymdeithas. 

Prif bwrpas yr Arolwg yw penderfynu i ba raddau y gall myfyrwyr 
ddefnyddio eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn darllen, mathemateg a 
gwyddoniaeth i ddelio â’r heriau a fydd yn eu hwynebu fel oedolion. 

Sut mae asesiadau PISA yn gweithio 
Arolwg sampl yw PISA. Mae isafswm o 150 o ysgolion ym mhob 
gwlad/economi yn cymryd rhan yn yr astudiaeth. Yn gyffredinol, bydd 
rhwng 4,500 a 10,000 o fyfyrwyr ym mhob gwlad/economi yn sefyll y prawf. 

Mae myfyrwyr o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn rhan o 
sampl y DU. Mae cyfran y myfyrwyr o Gymru, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon sydd wedi’u cynnwys yn y sampl yn uwch na’r gyfran o Loegr. 
Mae hyn yn galluogi i adroddiadau unigol gael eu llunio ar gyfer pob un. 

Er bod PISA yn asesu perfformiad mewn llythrennedd darllen, mathemateg 
a gwyddoniaeth, dim ond un o’r meysydd hyn a archwiliwr yn fanwl ym 
mhob cylch. Er enghraifft, yn 2006, y prif faes oedd gwyddoniaeth, yn 2009 
llythrennedd darllen oedd y prif faes ac yn 2012, mathemateg. 

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr sefyll cyfres o brofion a llenwi holiadur. Mae’r 
holiadur yn gofyn am wybodaeth am y myfyriwr a’r ysgol, gan gynnwys, er 
enghraifft, ymddygiad a disgyblaeth yn yr ysgol. Hefyd gofynnir i rieni lenwi 
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holiadur sy’n rhoi sylw i feysydd cysylltiedig ag agweddau cymdeithasol
economaidd tuag at addysg a dysgu, a’r adnoddau addysgol yn y cartref. 

Mae pennaeth pob ysgol sy’n cymryd rhan yn yr arolwg yn llenwi holiadur 
am yr ysgol, gan gynnwys gwybodaeth am y staff addysgu a hinsawdd yr 
ysgol. Nid yw PISA yn arolygu athrawon. Er hynny, bydd holiadur i 
athrawon yn cael ei gynnwys yn yr arolwg o 2015 ymlaen. 

Sut cofnodir canlyniadau arolygon PISA 
Cofnodir canlyniadau PISA mewn sawl ffordd wahanol. Y ffordd fwyaf 
cyhoeddus o wneud hyn, a’r un fwyaf dadleuol, yw drwy gyhoeddi’r 
canlyniadau mewn tablau perfformiad. Mae adroddiadau eraill PISA yn 
edrych ar y berthynas rhwng perfformiad y myfyrwyr a chefndir cymdeithasol, 
agweddau myfyrwyr at ddysgu a’u dulliau o ddysgu, a’r berthynas rhwng 
perfformiad y myfyrwyr ac adnoddau, polisïau ac arferion addysgol. 

Safonir sgoriau prawf y gwledydd/economïau ar un raddfa gyda chymedr 
o 500 a gwyriad safonol o 100. Safonir pan mae pwnc yn brif faes. 
Safonwyd y canlyniadau ar gyfer llythrennedd darllen yn 2000, 
mathemateg yn 2003 a gwyddoniaeth yn 2006. 

Cofnodir perfformiad myfyrwyr hefyd drwy ddefnyddio sgoriau 
medrusrwydd ar raddfa saith pwynt sy’n amrywio o 1b i 6. Mae OECD yn 
ystyried lefel 2 fel sylfaen y medrusrwydd, ble mae myfyrwyr yn dangos yr 
wybodaeth a’r sgiliau y bydd arnynt eu hangen fel oedolion. Dywedir bod 
sgôr ar lefel 4 neu uwch yn dynodi perfformiad cryf. Defnyddir yr wybodaeth 
hon i ddynodi hyd a lled perfformiad myfyrwyr mewn gwlad/economi. Ochr 
yn ochr â’r data am gefndir myfyrwyr, mae hyn yn darparu gwybodaeth am 
y berthynas rhwng perfformiad a statws cymdeithasol-economaidd. 

Y prif bryderon am PISA 
Mae llawer iawn o feirniadu ar PISA. Mae hyn yn cynnwys beirniadaeth ar 
gyfyngiadau addysgol a diwylliannol yr arolwg, materion perthnasol i 
gyfyngiadau methodolegol yr arolwg, cwestiynau am beth yn union mae 
PISA yn ei fesur a phryderon am ddylanwad ac ymyrraeth wleidyddol. 

Mae’r beirniaid yn dadlau mai dim ond ar lythrennedd darllen, mathemateg 
a gwyddoniaeth mae ffocws PISA, heb roi fawr ddim sylw i agweddau eraill 
ar gwricwlwm ysgolion. Maent hefyd yn dadlau nad yw’r sgiliau sy’n cael 
eu hasesu’n gymesur efallai â’r amcanion a’r ethos addysgol mewn rhai 
gwledydd. Yn ychwanegol at hyn, maent yn dadlau bod yr angen am i 
gwestiynau fod yn berthnasol i sawl diwylliant a chyd-destun addysgol yn 
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cyfyngu ar y cwestiynau y gellir eu cynnwys. Y perygl yn sgil hynny yw creu 
asesiad ‘un maint addas i bawb’ heb gyfateb unrhyw system unigol yn dda. 

Er bod OECD yn honni bod PISA yn profi’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n 
hanfodol er mwyn chwarae rhan lawn mewn cymdeithas, mae’r beirniaid 
yn dadlau nad yw prawf sy’n para dim ond dwy awr ac sy’n cael ei 
gwblhau gan ddefnyddio papur a phensel yn debygol o asesu’r pethau 
hyn. Maent hefyd yn dadlau y bydd ‘bywyd go iawn’ yn wahanol mewn 
gwahanol wledydd ac y bydd y rhagfarn diwylliannol hwn yn peri anfantais 
i fyfyrwyr o rai gwledydd. Mae rhai’n awgrymu y bydd PISA yn arwain at 
fwy o safoni addysg yn rhyngwladol. Un pryder penodol yw y bydd mwy 
o safoni gyda’r gwledydd hynny sydd â’r dylanwad mwyaf dros OECD a’i 
blaenoriaethau gwaith (e.e. UDA, y DU ac Awstralia). 

Mae rhai’n dadlau y bydd fformat y profion PISA, a’r ffaith bod myfyrwyr yn 
gyfarwydd â’r mathau o gwestiynau, yn effeithio ar ganlyniadau’r profion. 
Mae’r myfyrwyr sydd wedi arfer ateb cwestiynau ar ffurf PISA ac sy’n sefyll 
profion yn rheolaidd yn debygol o berfformio’n well na’r myfyrwyr nad ydynt 
yn gyfarwydd â chwestiynau o’r fath neu ag amgylcheddau profion. 

Un feirniadaeth fawr ar PISA yw ei fod yn amlwg yn wleidyddol ei natur ac 
mae cofnodi canlyniadau’r myfyrwyr ar ffurf tablau cynghrair yn annog yr arfer 
hwn, gan amharu ar bolisïau a blaenoriaethau addysg. Er enghraifft, mae rhai 
llywodraethau’n ceisio cyflwyno polisïau a fydd yn gwella perfformiad yn PISA 
(gan addysgu’n benodol ar gyfer prawf PISA). Mae llywodraethau hefyd yn 
defnyddio perfformiad yn PISA i gyfiawnhau’r angen am newid mewn polisi 
ac yna maent yn ‘dewis a dethol’ polisïau o systemau ‘perfformiad uchel’ 
sy’n adlewyrchu eu sefyllfa ideolegol. 

Y defnydd o asesiadau rhyngwladol 
Mae NASUWT yn credu bod tystiolaeth am berfformiad myfyrwyr mewn 
asesiadau rhyngwladol, gan gynnwys tystiolaeth o PISA, yn gallu bod yn 
ddefnyddiol iawn. Er enghraifft, mae’n galluogi i lunwyr polisïau ac eraill 
lunio cymariaethau rhwng systemau addysg. Mae hefyd yn galluogi iddynt 
edrych ar elfennau o wahanol systemau addysg ac ystyried y rhesymau 
dros broblemau cyffredin, yn ogystal â pham mae rhai polisïau’n effeithiol. 
Hefyd mae’r dystiolaeth yn darparu cyfleoedd i lunwyr polisïau adlewyrchu 
ar oblygiadau’r dadansoddiadau hyn i bolisïau ac arferion addysgol (a 
chymdeithasol ac economaidd). 

Y prif bwynt yw bod tystiolaeth o asesiadau rhyngwladol fel PISA yn 
ddefnyddiol fel adnodd i edrych yn fanwl ar bolisïau ac arferion addysgol. 

5 



Er hynny, mae hyn yn wahanol iawn i ddefnyddio’r dystiolaeth i ddweud bod 
system addysg yn well neu’n waeth na systemau eraill. Nid yw’n briodol 
defnyddio tystiolaeth ryngwladol fel hyn, fel y mae’r enghraifft ganlynol sy’n 
cymharu canlyniadau PISA gyda rhai asesiad rhyngwladol arall, Tueddiadau 
mewn Astudiaethau Mathemateg a Gwyddoniaeth (TIMSS), yn dangos: 

Mae TIMSS yn asesu perfformiad myfyrwyr 9-10 oed a 13-14 oed mewn 
mathemateg a gwyddoniaeth ac mae’n defnyddio cwestiynau sy’n seiliedig 
ar gwricwla cenedlaethol. Mae Lloegr yn cymryd rhan yn PISA a TIMSS, ac 
felly hefyd Seland Newydd. Yn PISA 2009, roedd Seland Newydd yn un o’r 
gwledydd a oedd yn perfformio orau a pherfformiodd yn llawer gwell na Lloegr 
mewn llythrennedd darllen, mathemateg a gwyddoniaeth. Er hynny, yn TIMSS 
2007, roedd canlyniadau Seland Newydd yn is na chyfartaledd y gwledydd 
mewn mathemateg ac ychydig yn uwch na’r cyfartaledd mewn gwyddoniaeth 
ac roedd canlyniadau Lloegr yn llawer gwell na rhai Seland Newydd mewn 
mathemateg a gwyddoniaeth. Mewn geiriau eraill, gallai penderfynu defnyddio 
asesiadau PISA yn hytrach nag asesiadau TIMSS i farnu ansawdd y system 
addysg arwain at gasgliadau gwahanol iawn am y system. 

Mae systemau addysg yn ymwneud â llawer mwy na’r hyn y mae 
asesiadau rhyngwladol yn ei brofi, felly nid yw’n briodol i lywodraethau 
fabwysiadu strategaethau i ddim ond gwella perfformiad mewn asesiadau 
rhyngwladol. Dylai ffocws unrhyw ddiwygio ar bolisïau fod ar 
flaenoriaethau addysg y cytunwyd arnynt ac ar sicrhau bod y polisi’n 
gyson â’r amcanion, y pwrpas a’r gwerthoedd sy’n sail i’r system addysg, 
ac yn cyfrannu atynt. Dylid seilio polisïau ar ystod eang a chyfoethog o 
dystiolaeth, gan gynnwys tystiolaeth gan athrawon ac arweinwyr mewn 
ysgolion am arferion effeithiol a’r materion sy’n effeithio ar ddysgu ac 
addysgu. Wrth gwrs, efallai bydd hyn yn gwella perfformiad mewn 
asesiadau rhyngwladol fel PISA, a gall asesiadau rhyngwladol fod yn 
ddefnyddiol fel un o’r arwyddion bod polisi’n llwyddiannus. 
Canllawiau Llywodraeth Cymru – Canllaw i ddefnyddio PISA fel cyd
destun dysgu 
Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio dogfen i ysgolion, Canllaw i 
ddefnyddio PISA fel cyd-destun dysgu. Mae’r ddogfen yn darparu 
cyfarwyddyd i athrawon ac arweinwyr mewn ysgolion ynghylch defnyddio 
PISA a chwestiynau ar ffurf PISA fel gweithgareddau i helpu i gefnogi a 
gwella’r dysgu a’r addysgu. Pwrpas y ddogfen yw ‘helpu i ddangos sut y 
gall PISA, a chwestiynau ar ffurf PISA, gefnogi addysgeg a helpu i wella 
dysgu ac addysgu’. Mae’n cynnwys cwestiynau sy’n seiliedig ar 
ddeunyddiau PISA a gyhoeddwyd yng ngwefan OECD. 
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Yn ogystal â’r canllaw, mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu gweithdai a 
rhaglen ddatblygu er mwyn ‘sicrhau bod y gymuned addysg yng Nghymru yn 
deall sut mae asesiadau PISA yn gweithio o ran cyd-destunau, anhawster a 
strwythur a sut y gellir eu defnyddio i wella dysgu ac addysgu’. Mae’r 
cyfarwyddyd hefyd yn dweud ‘Bydd defnyddio deunyddiau PISA a deunyddiau 
ar ffurf PISA fel rhan o ddysgu ac addysgu bob dydd yn paratoi dysgwyr yn 
well ar gyfer y mathau hyn o asesiadau, gan gefnogi addysgeg fwy eang i 
athrawon sy’n datblygu lefelau dyfnach o gwestiynu, datrys problemau a 
defnyddio llythrennedd a rhifedd mewn cyd-destunau trawsgwricwlaidd.’ 

Pryderon am gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru 
Mae diddordeb mawr Llywodraeth Cymru mewn cwestiynau ar ffurf PISA 
yn hoelio sylw ar ystod gyfyng o wybodaeth a sgiliau, yn hytrach nag ar yr 
ystod lawn o wybodaeth a sgiliau y mae disgyblion eu hangen er mwyn 
datblygu. Mae’r dull yma o weithredu’n enghraifft glasurol o’r gwas yn 
rheoli’r meistr. Mae’n glir iawn mai’r prif gymhelliant yw gwella perfformiad 
Cymru ym mhrofion PISA. Nod y cyfarwyddyd, y gweithdai a’r rhaglenni 
datblygu cysylltiedig yw helpu athrawon i addysgu ar gyfer prawf PISA. 

Mae NASUWT yn credu y bydd y cyfarwyddyd ynghylch defnyddio 
cwestiynau ar ffurf PISA i wella’r addysgu a’r dysgu’n debygol o gael effaith 
gwbl groes. Mae’r cyfarwyddyd yn annog ysgolion i fabwysiadu dull o 
weithredu sy’n seiliedig ar ‘fentrau’, yn hytrach na meddwl am sut ddylent 
gynllunio cwricwlwm sy’n rhoi sylw i’r ystod o wybodaeth a sgiliau y mae 
disgyblion eu hangen, a sut orau i asesu’r pethau hyn. Mae methu edrych ar 
y mater yn ei gyfanrwydd neu fel rhan o ddull wedi’i gynllunio o weithredu’n 
debygol o fod â goblygiadau arwyddocaol i faich gwaith athrawon. 

Mae gan NASUWT bryderon eraill. Er enghraifft, nid yw’n glir mai’r sgiliau 
sydd wedi’u datgan yn y cyfarwyddyd yw’r sgiliau pwysicaf y dylai disgyblion 
eu datblygu. Mae’n rhaid codi cwestiynau ynghylch a yw cwestiynau PISA, 
mewn gwirionedd, yn asesu’r sgiliau y mae OECD yn ei honni y maent yn eu 
hasesu ac, yn yr un modd, does dim byd i ddynodi bod y dull o asesu y mae 
cwestiynau ar ffurf PISA yn ei annog yn briodol hyd yn oed. 

Cyngor NASUWT 
Ni ddylai athrawon ac arweinwyr mewn ysgolion ddefnyddio’r Canllaw i 
ddefnyddio PISA fel cyd-destun dysgu i ddewis cwestiynau ar ffurf PISA 
i’w cynnwys yn eu gwersi. Yn hytrach dylent sicrhau bod y cwricwlwm 
ysgol yn rhoi sylw i’r ystod o wybodaeth a sgiliau y mae disgyblion eu 
hangen er mwyn bod yn aelodau llwyddiannus, hyderus ac effeithiol o 
gymdeithas yn yr 21ain ganrif. 
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Dylai athrawon ac arweinwyr mewn ysgolion chwilio am ffynonellau o 
gefnogaeth yn lleol ac yn genedlaethol i gynllunio cwricwlwm sy’n diwallu 
anghenion y disgyblion yn yr ysgol. Dylent hefyd ganfod cefnogaeth i 
gynllunio asesiadau sy’n asesu gwahanol ffurfiau ar wybodaeth a sgiliau. 

Yn unol â’r pwyntiau hyn, dylai ysgolion sicrhau bod gan bob athro hawl i 
ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) o safon uchel a’u bod yn gallu 
mynychu darpariaeth o’r fath. Dylid dehongli DPP yn eang, i gynnwys 
amser i athrawon edrych yn feirniadol ar eu harferion, cyfleoedd i 
gydweithio, cyfleoedd i athrawon sicrhau cefnogaeth yn ogystal â 
chyfleoedd i ymgymryd â hyfforddiant a datblygiad allanol. 

Dylai ysgolion ddefnyddio gwaith ymchwil a thystiolaeth arall am arferion 
da, a’r ffordd ddiweddaraf o feddwl, yn sail i’w cynlluniau a’u 
penderfyniadau am y cwricwlwm ac am asesu. 

Mae NASUWT yn cydnabod bod dogfennau cyfarwyddyd Llywodraeth 
Cymru, a gyhoeddwyd yng ngoleuni Rheoliadau Gwerthuso Athrawon 
Ysgol (Cymru) 2011, yn cyfeirio at broses o arferion adlewyrchu fel sail i 
reoli perfformiad. Mae NASUWT wedi rhybuddio bod gan broses o’r fath 
botensial i gael effaith niweidiol ar amser gweithio ac oriau gwaith ond 
mae’n cydnabod y gallai hawl i DPP, yn seiliedig ar y dehongliad eang a 
ddisgrifir uchod, fod yn ffordd ymlaen. 

Herio’r defnydd amhriodol o PISA ac asesiadau rhyngwladol eraill 
Nid yw Llywodraeth Cymru ar ei phen ei hun wrth ganolbwyntio ar 
ganlyniadau asesiadau rhyngwladol a cheisio defnyddio canlyniadau 
asesiadau i gyfiawnhau diwygiadau polisi. Mae llywodraethau eraill yn 
defnyddio PISA ac asesiadau rhyngwladol eraill i gyfiawnhau newid polisi 
ac, yn ddethol, i hybu ideoleg addysgol benodol, gan ddewis a dethol 
polisïau sy’n gyson â’r ideoleg honno. 

Mae NASUWT yn herio’r defnydd amhriodol o dystiolaeth ryngwladol 
mewn amrywiaeth o fforymau ac yn gyhoeddus. 

Mae un rhan o waith rhyngwladol NASUWT yn ymwneud â chreu mwy o 
ymwybyddiaeth o’r problemau a achosir gan y defnydd amhriodol o 
asesiadau rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys comisiynu ymchwil i dynnu 
sylw at y problemau sy’n digwydd. 

Hefyd mae NASUWT yn gweithio i wella ansawdd asesiadau rhyngwladol. 
Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda’r OECD ar PISA. Un canlyniad i’r 
gwaith yma yw y bydd PISA 2015 yn cynnwys holiadur i athrawon. 
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