
 

 

CANLLAWIAU MARCIO AR GYFER MYFYRWYR ANABL 

 

Mae'r ddogfen yma'n cynnwys arferion da ar gyfer marcio gwaith myfyrwyr sydd ag 

anableddau. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sydd ag anableddau corfforol a synhwyraidd, 

myfyrwyr sydd ag Anawsterau Dysgu Penodol (e.e. dyslecsia, dyspracsia, ADHD, anhwylderau ar 

y sbectrwm awtistig), yn ogystal â myfyrwyr sydd â namau niwrolegol a phroblemau lles 

meddyliol. 

 

Safonau Academaidd 

Fel aseswyr ym maes addysg uwch rydyn ni'n naturiol yn pryderu am gyfaddawdu safonau 

academaidd wrth wneud goddefiadau i fyfyrwyr ag anableddau (gan gynnwys dyslecsia) wrth 

farcio gwaith cwrs a sgriptiau arholiad. Ers cyflwyno Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac 

Anabledd 2001, dylem fod yn dawel ein meddwl bod yr angen i gynnal safonau academaidd yn 

egwyddor sylfaenol yn ôl y gyfraith. Mewn gwirionedd, mae'r telerau dros gyfiawnhad posib 

trin myfyriwr anabl yn llai ffafriol na myfyrwyr eraill yn cynnwys y rheidrwydd i gynnal safonau 

academaidd neu'r angen i gynnal safonau o unrhyw fath arall a ragnodwyd neu sy'n digwydd o 

dan amgylchiadau rhagnodedig. Fodd bynnag, yr hyn sy'n hanfodol yw'r ffordd y caiff 

deilliannau dysgu eu diffinio a'u hasesu. 

 

Mae'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd o'r farn bod yn rhaid i "arferion asesu academaidd sicrhau 

bod myfyrwyr anabl yn cael cyfle i ddangos eu bod wedi cyflawni'r deilliannau dysgu a'r 

safonau cymhwysedd". [Praesept 12] ac "er nad oes dyletswydd i wneud unrhyw addasiad i 

safon cymhwysedd ei hun, mae'r ddyletswydd yn gymwys i asesu'r safon honno, hynny yw, i'r 

broses o alluogi myfyriwr i ddangos ei fod yn cyrraedd y safon". 

 



Gellir cyflwyno addasiadau rhesymol (e.e. amser ychwanegol, defnyddio prosesydd geiriau neu 

ysgrifennydd) i'r broses, a gellir dyfeisio asesiadau amgen fel ffordd o ddangos cyrhaeddiad ar 

gyfer y deilliant dysgu. 

 

Rhaid i ddeilliannau dysgu gael eu pennu mewn ffyrdd nad ydyn nhw'n gwahaniaethu – dylent 

ganolbwyntio ar sgiliau y gellir eu cyfiawnhau wrth drafod gwybodaeth – gallai'r gofyniad i 

ysgrifennu â llaw, siarad neu arsylwi'n weledol fod yn hanfodol mewn rhai amgylchiadau, ond 

yn gyffredinol mae'n bosib dod o hyd i ddewisiadau amgen. 

 

Pwrpas gwaith cwrs ac arholiadau yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a'u 

dealltwriaeth. Ni ddylai unrhyw wahaniaeth fod rhwng y gofyniad ar fyfyrwyr sydd ag 

anableddau i ddarparu tystiolaeth o ddysgu a'r gofyniad ar eu cyd-fyfyrwyr. 

 

Fodd bynnag, os yw pob addasiad rhesymol posib wedi'i wneud ac nad yw myfyriwr anabl yn 

gallu dangos cymhwysedd academaidd fel y rhagnodir yng ngofynion y cwrs, ni all y myfyriwr 

hwnnw gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus. 

 

Ni all addasiadau rhesymol, a all gynnwys meini prawf marcio gwahaniaethol yn achos 

myfyrwyr sydd ag anableddau, olygu methu â chosbi diffyg gwybodaeth. 

 

Fodd bynnag, o ganlyniad uniongyrchol i'w hanabledd, gall safon gwaith ysgrifenedig rhai 

myfyrwyr fod yn wahanol i safon eu cyd-fyfyrwyr, a gall fod angen i aseswyr wneud addasiadau 

ar gyfer y gwahaniaethau bach yma. 

 

Marcio gan roi ystyriaeth briodol i effeithiau anableddau 

Mae gan nifer sylweddol o'r myfyrwyr sydd wedi cofrestru gyda'r Gwasanaeth Anabledd 

ddyslecsia neu Anhawster Dysgu Penodol arall. Yn nodweddiadol, gall y myfyrwyr hyn gael 

anhawster i gynhyrchu gwaith ysgrifenedig mor gyflym â myfyrwyr eraill; gallan nhw gael mwy 

o anhawster wrth strwythuro'u gwaith a gosod eu meddyliau lawr mewn modd rhesymegol, 

dilyniannol; maen nhw'n debygol o wneud mwy o wallau sillafu hyd yn oed mewn gwaith 

prosesu geiriau; gall eu hatalnodi a'u gramadeg fod yn wan ac maen nhw'n aml yn hepgor, yn 

ailadrodd neu'n mewnosod geiriau swyddogaeth bach neu derfyniadau geiriau. Er mwyn 

sicrhau nad yw myfyrwyr sydd â dyslecsia'n cael eu trin yn llai ffafriol na myfyrwyr eraill o 

ganlyniad i'w hanabledd, mae'n bwysig bod aseswyr yn ymwybodol o arwyddion dyslecsia ac 

anableddau eraill mewn addysg uwch. Yna, bydd modd iddyn nhw roi ystyriaeth briodol i 

ffactorau sy'n gysylltiedig ag anableddau wrth farcio sgriptiau arholiad. Mae hefyd yn bwysig 

nodi y gall myfyrwyr anabl wynebu anawsterau tebyg i'r uchod ond efallai y bydd ganddyn nhw 

ddiagnosis gwahanol i ddyslecsia. 



 

Cymorth Swyddogaethol neu Gwybodaeth Ddiagnostig 

Mae gan fyfyrwyr sydd wedi cofrestru gyda'r Gwasanaeth Anabledd Gynllun Cymorth Unigol: 

mae gan staff cyfadran sy'n gyfrifol am addysgu'r myfyrwyr yma fynediad at ran o'r Cynllun sy'n 

rhoi manylion am y cymorth a/neu'r addasiadau y disgwylir iddyn nhw eu gwneud er mwyn i'r 

Brifysgol fodloni ei rhwymedigaeth gyfreithiol (o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010). Mae'r 

Cynllun Cymorth Unigol hefyd yn nodi'r cymorth mae disgwyl i staff academaidd/cyfadrannau 

ei ddarparu; gall y Cynllun Cymorth Unigol hefyd gynnwys rhywfaint o wybodaeth am 

ddiagnosis myfyriwr, lle bo'n briodol a lle bo'r myfyriwr wedi rhoi caniatâd i wybodaeth 

benodol gael ei rhannu. Gall y cymorth sy'n cael ei restru ar Gynllun Cymorth Unigol gynnwys 

goddefeb ar gyfer sillafu, gramadeg ac atalnodi mewn arholiadau, amser ychwanegol, 

defnyddio ysgrifennydd ac ati. Argymhellir cymorth o'r fath ar gyfer myfyrwyr sydd ag 

Anawsterau Dysgu Penodol fel dyslecsia; fodd bynnag, gall fod yn briodol i fyfyrwyr sydd ag 

anableddau a chyflyrau iechyd eraill hefyd. Felly, ni ddylid cymryd yn ganiataol, os oes 

goddefeb ar gyfer sillafu, gramadeg ac atalnodi ar ei Gynllun Cymorth Unigol, fod dyslecsia gan 

y myfyriwr. Lle bo'n briodol, anogir staff i gymryd rhan mewn trafodaethau adeiladol gyda 

myfyrwyr am eu gofynion dysgu.  

 

Gwahaniaeth rhwng gwaith cwrs ac arholiadau 

Ym Mhrifysgol De Cymru, mae gwahaniaeth clir rhwng yr addasiadau y dylid eu gwneud wrth 

farcio gwaith gan fyfyrwyr sydd ag anableddau. Mae Cynllun Cymorth Unigol myfyriwr yn 

nodi'n glir a oes hawl gan fyfyriwr i gael goddefeb ar gyfer sillafu a gramadeg mewn arholiadau. 

Ni roddir goddefeb i fyfyrwyr anabl ar gyfer sillafu, gramadeg ac atalnodi yn eu gwaith cwrs. 

 

Arholiadau 

Mae rhai'n dadlau y dylai'r amser ychwanegol (ac unrhyw addasiadau eraill fel darllenwyr, 

ysgrifenyddion ac ati) a roddir i ymgeiswyr anabl mewn arholiad fod yn ddigon o addasiad. 

Fodd bynnag, bwriad darparu amser ychwanegol mewn arholiadau yw i ganiatáu ar gyfer 

prosesu neu ddwyn pethau i'r cof yn arafach, neu oherwydd llawysgrifen arafach; nid yw amser 

ychwanegol yn debygol o wella cywirdeb sillafu a gramadeg myfyriwr sydd ag anawsterau o'r 

fath, a byddan nhw'n parhau i arddangos problemau gyda'u mynegiant ysgrifenedig. Er bod y 

gwaith marcio'n cael ei wneud yn ddienw ym Mhrifysgol De Cymru, rhoddir rhestr o rifau 

myfyrwyr sydd â hawl i gael goddefeb ar gyfer sillafu, gramadeg ac atalnodi i staff sy'n marcio 

sgriptiau arholiadau. Heb y mesur yma, byddai gwahaniaethu annheg yn digwydd yn erbyn 

myfyrwyr sydd ag anableddau fel dyslecsia. 

 

Gwaith Cwrs 

Mae Cynllun Cymorth Unigol myfyriwr yn nodi a yw'n gymwys i gael goddefeb ar gyfer sillafu, 



gramadeg ac atalnodi: dim ond i arholiadau mae'r addasiad yma'n berthnasol, nid i waith cwrs. 

Felly, nid oes angen i staff sy'n marcio gwaith cwrs wneud addasiadau ar gyfer sgiliau 

llythrennedd gwael oherwydd fod gan fyfyriwr anabledd (gan gynnwys sillafu, gramadeg, 

atalnodi, strwythur). 

 

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd wedi cofrestru gyda'r Gwasanaeth Anabledd yn derbyn 

Lwfans i Fyfyrwyr Anabl: yn nodweddiadol, ar gyfer myfyrwyr sydd ag anawsterau llythrennedd 

a materion yn ymwneud â mynegiant ysgrifenedig, gall hyn gynnwys meddalwedd cynorthwyol 

a mynediad at gefnogaeth un-i-un gan Diwtor Cymorth Sgiliau Astudio arbenigol. Bwriad y 

pecyn cymorth yma yw negyddu effaith anabledd myfyriwr, ac felly ni ddylai fod unrhyw 

wahaniaeth rhwng ansawdd y gwaith a gyflwynir gan fyfyrwyr anabl a myfyrwyr nad ydyn 

nhw'n anabl. 

 

Ar gyfer myfyrwyr nad ydyn nhw'n derbyn Lwfans i Fyfyrwyr Anabl, mae cymorth ar gael naill ai 

drwy'r Gwasanaeth Anabledd neu drwy adnoddau eraill y Brifysgol (er enghraifft, y 

Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio). 

 

Gwahaniaethu Proffesiynol a Phwnc 

Un o egwyddorion pwysig deddfwriaeth anabledd yw na ddylai unrhyw newidiadau a wneir ar 

gyfer ymgeisydd anabl danseilio safonau academaidd. Gall marcio gwahaniaethol beri mwy o 

anawsterau i rai meysydd pwnc nag eraill. Gall rhai meysydd pwnc penodol (er enghraifft 

ieithoedd) fod yn asesu cymhwysedd ar sail gramadeg, sillafu a mynegiant ysgrifenedig. Efallai y 

bydd ystyriaethau proffesiynol mewn rhai meysydd hefyd, fel y gyfraith, addysg, meddygaeth a 

phynciau cysylltiedig, lle mae gan gyrff achredu y tu allan i'r sefydliad ddisgwyliadau o ran 

safonau a fformatau mynegiant ysgrifenedig.  Rhaid peidio â pheryglu'r safonau cymhwysedd, 

ond dylid gwahaniaethu'r ffordd y cânt eu hasesu. 

 

Fodd bynnag, nid mater i'r darlithydd unigol yw gwneud penderfyniad am hyn. Mae angen i 

bob rhaglen gael nodau ac amcanion clir, sy'n rhoi ystyriaeth i ystyriaethau proffesiynol. Yn ôl 

yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch: "Dylai staff fod yn ymwybodol o'u 

dyletswydd rhag-gynllunio ..... i ddarparu dulliau hyblyg a chynhwysol o ddysgu ac addysgu er 

mwyn sicrhau bod pob myfyriwr, gan gynnwys myfyrwyr anabl, yn gallu dangos eu bod yn 

bodloni'r deilliannau dysgu bwriedig ac felly'n lleihau'r angen am addasiadau rhesymol". 

 

Dylai rhaglenni gradd a modiwlau unigol gael eu cynllunio gan ystyried anawsterau dysgu 

myfyrwyr anabl. Dylai deilliannau dysgu roi pwysoliad i bwysigrwydd sgiliau iaith ysgrifenedig 

ac felly ystyried i ba raddau y gellir rhoi ystyriaeth i anabledd a'r math o newidiadau y gellir eu 

caniatáu. Mae angen gwneud y meini prawf marcio yn eglur i bob ymgeisydd ar gyfer y cwrs 



neu'r rhaglen. 

 

Mathau Eraill o Asesu 

Yn y nifer fach o achosion lle nad yw anabledd myfyriwr yn caniatáu iddo gael ei asesu gyda'r 

un dull heb fod o dan anfantais, efallai na fydd yr addasiadau academaidd a wneir yn aml yn 

ddigonol i ddarparu cymorth priodol. Gallai fod yn angenrheidiol felly ystyried dulliau asesu 

eraill – er enghraifft, arholiad llafar yn hytrach na gwaith ysgrifenedig. Wrth benderfynu a yw 

fformat amgen ar gyfer asesu yn briodol, mae'n bwysig ystyried y deilliannau dysgu y caiff 

myfyrwyr eu hasesu yn eu herbyn. Oherwydd gofynion proffesiynol neu'r angen i ddangos sgìl 

penodol (er enghraifft, dadleuon ysgrifenedig sydd wedi'u strwythuro'n dda), mae'n bosib na 

ellir cynnig dull asesu arall. Y gobaith yw y gellir nodi a lliniaru'r anghenion yma cyn i fyfyriwr 

ymrestru: fodd bynnag, os bydd angen ystyried ffurfiau amgen o asesu ar sail anabledd ar ôl 

ymrestru, anogir y Gyfadran i weithio ar y cyd â'r myfyriwr a'r Gwasanaeth Anabledd i ganfod 

ateb sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr. 

 

Yr agwedd bwysig yma yw y dylai'r ystyriaethau o ddulliau asesu amgen gael eu llywio gan 

anghenion y myfyriwr a chynnal safonau academaidd/gofynion proffesiynol. Dylai rhesymwaith 

academaidd diamwys fod ar gael ar gyfer y penderfyniad terfynol, er mwyn i'r myfyriwr fod yn 

glir ynglŷn â'r sail dros drefnu neu beidio â threfnu'r asesiad amgen. 

 

Pwysigrwydd cael canllawiau marcio cyffredinol manwl a phenodol 

Mae'n arfer dda, ac yn dod yn fwy cyffredin i gydlynwyr cyrsiau lunio meini prawf a chanllawiau 

marcio clir iawn ar gyfer gwaith cwrs ac arholiadau, fel bod cysondeb rhwng marcwyr wrth 

ddyfarnu gradd. Mae canllawiau o'r fath fel arfer yn nodi'r wybodaeth sydd angen i fyfyriwr ei 

chyfleu er mwyn i farc canran gael ei ddyfarnu. 

 

Mae'n anghyffredin cynnwys sillafu fel maen prawf marcio ac felly ni ddylid cosbi myfyrwyr, 

boed yn anabl ai peidio, am wallau sillafu. Byddai'r un peth yn wir am fân wallau a 

chamgymeriadau o ran atalnodi a gramadeg. Ni ddylai fod angen gwahaniaethu rhwng sgriptiau 

myfyrwyr dyslecsig a rhai nad ydyn nhw'n ddyslecsig ar sail y nodweddion yma yn eu 

hysgrifennu os nad ydyn nhw'n cael eu hasesu'n benodol. 

  

Mewn pynciau fel ffarmacoleg, nyrsio neu geiropracteg, lle y tybir bod sillafu cywir yn hanfodol, 

dylid nodi nifer y marciau y gellir eu colli am gamsillafu. Fel arfer dim ond canran fach (2-5%) o 

farciau sy'n debygol o gael eu neilltuo ar gyfer sillafu. Os caiff geiriau allweddol i'r cwrs eu 

camsillafu, ni ddylai marcwyr wneud unrhyw wahaniaethu rhwng y ffordd y maen nhw'n nodi 

ymatebion myfyrwyr anabl a rhai nad ydyn nhw'n anabl. 

 



Gweithdrefnau Sefydliadol 

Mae anghenion cymorth unigol myfyrwyr sydd â dyslecsia yn amrywio. Mae Polisi Anabledd a 

Dyslecsia'r Brifysgol yn ceisio nodi'r arferion gorau er mwyn cynorthwyo staff a myfyrwyr ag 

anghenion penodol sy'n codi gan gynnwys derbyniadau, dull adnabod, cymorth, cyllid a 

monitro. 

 

Cyfeirnodau 

Singleton, C.H. (Cadeirydd) (1999) Dyslecsia mewn Addysg Uwch: polisi, darpariaeth ac ymarfer. 

(Adroddiad y Gweithgor Cenedlaethol ar Ddyslecsia mewn Addysg Uwch) Hull: Prifysgol Hull ar 

ran Cynghorau Cyllido Addysg Uwch Lloegr a'r Alban. 

 

Canllawiau ar Arferion Da Cymdeithas Arbenigwyr Dyslecsig mewn Addysg Uwch (ADSHE): 

Arferion Marcio Sefydliadol ar gyfer Myfyrwyr Dyslecsig http://adshe.org.uk/wp-

content/uploads/marking_guidelines_for_good_practice.docx  

 

Cod Ymarfer yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch - Adran 3 

http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Code-of-practice-Section-

3.aspx  

 

 

 

[Lyndsey Muir…] 
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