Cymwys ar gyfer y dyfodol:
Y Dewis Cywir i Gymru
Fersiwn sy’n addas ar gyfer pobl ifanc

Helo

Ynglŷn â’r ymgynghoriad

Ni yw Cymwysterau Cymru.

Roedd yr ymgynghoriad yn cwmpasu’r chwe Maes
Dysgu a Phrofiad (‘Meysydd’) yn y cwricwlwm newydd.

Rydym yn penderfynu pa gymwysterau y gall ysgolion yng Nghymru eu cynnig. Rydym yn sicrhau mai nhw yw’r
rhai cywir, a bod y gwahanol asesiadau a’r arholiadau rydych chi’n eu cymryd yn deg.

Y chwe Maes yw:
● Celfyddydau Mynegiannol
● Iechyd a Lles
● Dyniaethau
● Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
● Mathemateg a Rhifedd
● Gwyddoniaeth a Thechnoleg.
Roedd yr ymgynghoriad hefyd yn cynnwys Sgiliau
Cyfannol.

Os oes angen iddynt newid, rydym yn siarad â llawer o bobl i’n helpu i benderfynu pa newidiadau i’w gwneud.

Gwneud-i-Gymru
Mae cymwysterau ‘gwneud-i-Gymru’ yn golygu eu bod wedi’u dylunio
yn benodol ar gyfer dysgwyr yng Nghymru.
Mae cymwysterau eraill wedi’u dylunio ar gyfer dysgwyr ledled y DU.

Yn 2021, gwnaethom ofyn i bobl ddweud wrthym pa bynciau TGAU a chymwysterau eraill gwneud-i-Gymru
y dylid eu cael ar gyfer dysgwyr yng Nghymru.
Gallwch chi ddarllen yr adroddiad llawn ar ddarganfyddiadau’r ymgynghoriad a’n hadroddiad llawn ar y
penderfyniadau yma:
www.qualificationswales.org/cymraeg/cymwys-ar-gyfer-y-dyfodol---dweud-eich-dweud
Gwnaethom wrando ar yr holl adborth, ac mae wedi ein helpu i wneud y penderfyniadau yma.

Effaith Covid-19
Cynhaliwyd yr ymgynghoriad hwn ar-lein yn
bennaf oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

Pwy gymerodd ran?

Cymerodd 1,501
o bobl ran.

Roedd 113
ohonynt yn
ddysgwyr.
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Ailddychmygu’r cymwysterau sydd ar gael i bobl ifanc 14-16 oed
Mae hwn yn gyfle cyffrous i edrych ar y cymwysterau sydd gennym yng Nghymru.
Wrth daro ar y cynigion a gwneud ein penderfyniadau, dyma oedd ein blaenoriaethau:

Y cwricwlwm newydd
Byddwn yn alinio’r cymwysterau â’r cwricwlwm newydd.
Byddwn yn edrych ar sut y gellir eu dylunio fel eu bod yn
arloesol ac yn cefnogi dysgwyr i gyflawni pedwar diben y
cwricwlwm newydd. Mae hyn yn golygu ailfeddwl ynglŷn â sut
rydym yn disgwyl i ddysgwyr ddangos eu gwybodaeth.

Profiadau, ymgysylltiad a dilyniant
dysgwyr
Bydd y cymwysterau newydd yma’n rhoi llawer o wahanol
brofiadau dysgu i ddysgwyr a fydd yn cefnogi eu
hymgysylltiad ac a fydd yn eu paratoi i symud ymlaen i
astudiaeth bellach a gwaith.

Iechyd Meddwl a Lles
Dysgwyr
Byddwn yn edrych ar sut y gellir
ailddychmygu’r ffordd o asesu’r
cymwysterau newydd yma i roi
profiad mwy positif i ddysgwyr. Mae
hyn yn cynnwys edrych ar wahanol
fathau o asesu, sawl asesiad y
mae dysgwyr yn eu cymryd a chael
asesiadau mwy hyblyg, lle bo’n
bosibl.

Technoleg Ddigidol
Gwnaeth y pandemig COVID-19 ein gorfodi ni i
gyd i ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio ac o
ddefnyddio technoleg. Rydym eisiau defnyddio’r
cyfle yma i weld sut y gellir defnyddio mwy o
dechnoleg ddigidol a helpu i asesu sgiliau dysgwyr.

Hydrinedd, Hygyrchedd ac
Amrywiaeth
Byddwn yn gwneud yn siŵr bod cymwysterau wedi’u
cynllunio i fod yn gynhwysol ac yn hygyrch. Byddwn
hefyd yn ystyried pa mor hydrin ydy cymwysterau
unigol a’r amrywiaeth gyffredinol.

Dewis a hyblygrwydd
Byddwn yn gwneud yn siŵr bod y cymwysterau
yma’n rhoi mwy o hyblygrwydd i ddysgwyr ac
ysgolion allu dewis rhywfaint o’r cynnwys a’r 		
cyd-destun y maen nhw eisiau canolbwyntio arno.
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Celfyddydau Mynegiannol
Cynnig 1 Ydych chi’n cytuno â’n cynigion i edrych ar gymwysterau TGAU mewn Celf a Dylunio, Drama a Cherddoriaeth a’u newid?

Celf a Dylunio
Cytuno’n gryf 36%
Tueddu i gytuno 35%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 13%
Tueddu i anghytuno 6%

Atebodd 253 o bobl y
cwestiwn hwn.

Anghytuno’n gryf 5%
Ddim yn gwybod 5%

Drama
Cytuno’n gryf 38%
Tueddu i gytuno 32%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 14%
Tueddu i anghytuno 7%

Atebodd 248 o bobl y
cwestiwn hwn.

Anghytuno’n gryf 4%

Cerddoriaeth

Penderfyniad:

Cytuno’n gryf 37%
Tueddu i gytuno 32%
Tueddu i anghytuno 9%

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod gwaith ymarferol yn rhan o’r asesiad
● bod dysgwyr ym mhob ysgol yn cael cyfleoedd i ddefnyddio’r dechnoleg
greadigol ddiweddaraf
● bod ysgolion yn cael cefnogaeth.
Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● efallai na fyddai’n cyd-fynd â’r cwricwlwm newydd.

Ddim yn gwybod 4%

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 14%

●
●
●
●

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
helpu dysgwyr i ymgysylltu â’r pynciau
helpu i gadw gwerth a hunaniaeth y cymwysterau TGAU
rhoi mwy o brofiad i ddysgwyr
helpu dysgwyr i symud ymlaen a pharatoi ar gyfer cymwysterau yn y
dyfodol.

Atebodd 246 o bobl y
cwestiwn hwn.

Byddwn yn creu cymwysterau TGAU newydd mewn Celf a Dylunio, Drama
a Cherddoriaeth.

Anghytuno’n gryf 5%
Ddim yn gwybod 4%
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Cynnig 2 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i greu TGAU newydd
mewn Ffilm a’r Cyfryngau Digidol?

Cytuno’n gryf 49%
Tueddu i gytuno 28%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 11%
Tueddu i anghytuno 4%

Atebodd 243 o bobl y
cwestiwn hwn.

77%
Roedd 77% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● gall ysgolion gael y staff, meddalwedd, technoleg ac offer cywir
● bod y cymhwyster ar gael yn Gymraeg a Saesneg
● bod y cymhwyster yn cael ei ddatblygu’n dda a bod ei werth yn glir.
Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● efallai na fyddai’n rhoi digon o sylfaen i ddysgwyr symud ymlaen i
Safon Uwch.

Penderfyniad:

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 14%
Tueddu i anghytuno 6%
Anghytuno’n gryf 7%

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau
● helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer gyrfaoedd
● gweithio’n dda gyda’r cwricwlwm newydd.

.

gymwysterau sy’n asesu dawns yn parhau i fod ar gael i ddysgwyr ac
ysgolion?
Cytuno’n gryf 40%
Tueddu i gytuno 29%

Anghytuno’n gryf 2%
Ddim yn gwybod 5%

Cynnig 3 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i sicrhau bod dewis o

Byddwn yn creu cymhwyster TGAU newydd mewn Ffilm a’r
Cyfryngau Digidol.

Ddim yn gwybod 3%
Atebodd 232 o bobl y
cwestiwn hwn.

69%
Roedd 69% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● rhoi’r un cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru â dysgwyr ledled y DU
● hyrwyddo dawns fel rhan o’r cwricwlwm
● yn diwallu anghenion dysgwyr.
Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● eu bod ar gael yn Gymraeg a Saesneg
● ein bod yn dal i wirio i weld a oes angen TGAU ‘gwneud-i-Gymru’.
Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● dylai dawns fod yn rhan o gymwysterau TGAU eraill fel Addysg Gorfforol
neu Ddrama.

Penderfyniad:

Byddwn yn gwneud yn siŵr bod dysgwyr yng Nghymru’n cael dewis
cymwysterau sy’n asesu dawns. Byddwn hefyd yn gweithio gydag
arbenigwyr i greu cymhwyster Dawns gwneud-i-Gymru newydd.
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Cynnig 4 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i barhau i gynnig dewis o gymwysterau sy’n
cwmpasu gwahanol feysydd o’r celfyddydau mynegiannol?
Cytuno’n gryf 37%
Tueddu i gytuno 33%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 13%
Tueddu i anghytuno 8%
Anghytuno’n gryf 6%
Ddim yn gwybod 4%
Atebodd 218 o bobl y
cwestiwn hwn.

70%
Roedd 70% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

●
●
●
●

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
annog dysgwyr i ddatblygu sgiliau
cefnogi cynnydd dysgwyr i astudiaethau pellach a gwaith
cysylltu’n well â’r cwricwlwm newydd
helpu dysgwyr sydd am gadw eu hopsiynau ar agor pan nad
ydynt yn siŵr beth maen nhw am arbenigo ynddo.

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod y cynnwys yn berthnasol ac yn ddiddorol
● bod pob dysgwr yng Nghymru yn cael cyfle i astudio’r un
cymwysterau.
Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad am eu bod yn teimlo:
● na ddylid cyfuno rhai pynciau o fewn y celfyddyau mynegiannol
gyda’i gilydd.

Penderfyniad:

Byddwn yn parhau i gynnig dewis o gymwysterau sy’n
cwmpasu gwahanol feysydd o’r celfyddydau mynegiannol.
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Iechyd a Lles
Cynnig 1 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i beidio â chreu cymhwyster
newydd sy’n cwmpasu’r Maes Iechyd a Lles cyfan?
Cytuno’n gryf 38%
Tueddu i gytuno 26%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 11%
Tueddu i anghytuno 11%
Anghytuno’n gryf 10%
Ddim yn gwybod 4%

Atebodd 270 o bobl y
cwestiwn hwn.

64%
Roedd 64% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● cadw’r ffocws ar ddatblygiad personol
● rhoi rhyddid i ysgolion addysgu hyn mewn ffyrdd sy’n cyd-fynd â’u
Meysydd a’u hanghenion
● osgoi rhoi’r ffocws ar basio neu fethu cymhwyster.
Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod iechyd a lles yn gysylltiedig â rhannau eraill o’r cwricwlwm newydd.
Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● bod hwn yn colli cyfle i roi iechyd a lles wrth wraidd y cwricwlwm.

Penderfyniad:

Ni fyddwn yn creu cymhwyster newydd i gefnogi’r Maes yma.
Fodd bynnag, byddwn yn edrych ar hyn eto yn y dyfodol i weld a oes
angen cael cymhwyster newydd i gefnogi’r Maes.
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Cynnig 2 Ydych chi’n cytuno â’n cynigion i edrych ar gymwysterau TGAU mewn Bwyd a Maeth, Addysg Gorfforol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal
Plant a’u newid?

Bwyd a Maeth
Cytuno’n gryf 40%
Tueddu i gytuno 31%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 14%
Tueddu i anghytuno 3%

Atebodd 237 o bobl y
cwestiwn hwn.

Anghytuno’n gryf 4%

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod y cymwysterau’n aros yn berthnasol i fywyd y tu hwnt i’r ysgol
● bod rhannau ymarferol i’r cymwysterau y gellir eu hasesu
● bod pob dysgwr yn cael cyfle i astudio’r rhain.

Ddim yn gwybod 8%

Addysg Gorfforol
Cytuno’n gryf 38%
Tueddu i gytuno 33%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 12%
Tueddu i anghytuno 8%

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● cynnig cymwysterau i ddysgwyr a all arwain at astudiaethau pellach,
hyfforddiant a chyflogaeth
● cadw’r pynciau poblogaidd mae dysgwyr yn eu mwynhau.

Atebodd 242 o bobl y
cwestiwn hwn.

Anghytuno’n gryf 5%
Ddim yn gwybod 5%

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● nad yw’n ymddangos fel ei fod yn cyd-fynd â’r cwricwlwm newydd
● dylai Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant fod yn gymwysterau ar
wahân.

Penderfyniad:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol,
a Gofal Plant.

Byddwn yn creu cymwysterau TGAU newydd mewn Bwyd a Maeth, Addysg
Gorfforol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant.

Cytuno’n gryf 38%
Tueddu i gytuno 28%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 18%
Tueddu i anghytuno 5%
Anghytuno’n gryf 4%

Atebodd 238 o bobl y
cwestiwn hwn.

Ddim yn gwybod 8%
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Dyniaethau
Cynnig 1 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i edrych ar

gymwysterau TGAU mewn Busnes, Daearyddiaeth, Hanes ac
Astudiaethau Crefyddol a’u newid?
Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd
byddai’n:
● cadw gwerth pob TGAU
● helpu dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu
hangen ar gyfer Safon Uwch.
Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod y cynnwys yn fwy cyfredol a pherthnasol
● ein bod yn edrych ar gynnwys y cymwysterau TGAU gan fod
rhai yn eithaf trwm
● ein bod yn gwirio bod cysondeb yn y ffordd mae asesiadau’n
cael eu cynnal ar draws ysgolion.
Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● byddai’n well cyfuno pynciau a gwneud cymhwyster newydd.

Penderfyniad:

Byddwn yn creu cymwysterau TGAU newydd mewn Busnes,
Daearyddiaeth, Hanes ac Astudiaethau Crefyddol.

Busnes

Cytuno’n gryf 32%
Tueddu i gytuno 26%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 17%
Tueddu i anghytuno 6%
Anghytuno’n gryf 8%
Ddim yn gwybod 11%

Daearyddiaeth

Cytuno’n gryf 35%
Tueddu i gytuno 28%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 15%
Tueddu i anghytuno 5%
Anghytuno’n gryf 9%
Ddim yn gwybod 9%

Hanes

Cytuno’n gryf 36%
Tueddu i gytuno 27%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 12%
Tueddu i anghytuno 6%
Anghytuno’n gryf 10%
Ddim yn gwybod 9%

Astudiaethau
Crefyddol

Cytuno’n gryf 32%
Tueddu i gytuno 26%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 17%
Tueddu i anghytuno 6%
Anghytuno’n gryf 8%
Ddim yn gwybod 11%

Atebodd 301 o bobl y
cwestiwn hwn.

Atebodd 307 o bobl y
cwestiwn hwn.

Atebodd 302 o bobl y
cwestiwn hwn.

Atebodd 308 o bobl y
cwestiwn hwn.
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Cynnig 2 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i greu TGAU newydd mewn
Astudiaethau Cymdeithasol?
Cytuno’n gryf 29%
Tueddu i gytuno 27%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 18%

56%

● Cynnig 3 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i ddatblygu cynigion
i greu TGAU Dyniaethau newydd?
Cytuno’n gryf 16%
Tueddu i gytuno 20%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 10%

Tueddu i anghytuno 8%
Anghytuno’n gryf 13%
Ddim yn gwybod 5%
Atebodd 315 o bobl y
cwestiwn hwn.

●
●
●
●
●

Tueddu i anghytuno 16%

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
cysylltu’n dda â nodau’r cwricwlwm newydd
rhoi mwy o ddewis i ddysgwyr
ymdrin â phynciau sy’n bwysig ac yn berthnasol i ddysgwyr
helpu dysgwyr i ddatblygu sgiliau defnyddiol
gymhwyster poblogaidd, yn enwedig i ddysgwyr gallu is.

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● nad yw’n cysgodi’r cymwysterau TGAU eraill yn y Maes hwn
● bod ysgolion yn cael digon o gymorth i wneud hyn
● ei fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● bod astudiaethau cymdeithasol yn cael eu cynnwys mewn pynciau
eraill yn y Maes hwn.

Penderfyniad:

Anghytuno’n gryf 36%

Roedd 56% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Byddwn yn creu cymhwyster TGAU newydd mewn Astudiaethau
Cymdeithasol.

Ddim yn gwybod 2%
Atebodd 311 o bobl y
cwestiwn hwn.

36%
Roedd 36% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● rhoi mwy o ddewis i ddysgwyr
● hygyrch i ddysgwyr ag ADY.
Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● ein bod yn ei gynllunio’n dda ac yn gwneud ei werth fel cymhwyster yn glir

●
●
●
●

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
gallai TGAU yn y pwnc fod yn rhy eang a bod â gormod o gynnwys
byddai’n anodd ei addysgu ac astudio
na fyddai’n rhoi digon o sgiliau na gwybodaeth i ddysgwyr am y pwnc
byddai’n anodd i ysgolion gynllunio ac amserlennu hyn.

Penderfyniad:

Ni fyddwn yn creu cymhwyster TGAU Dyniaethau newydd.
Fodd bynnag, byddwn yn edrych ar hyn eto yn y dyfodol, pan fydd y
cwricwlwm wedi’i wreiddio.
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Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
Cynnig 1 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i greu TGAU iaith a llenyddiaeth
gyfun newydd mewn Saesneg a Chymraeg?

Byddai’r cymwysterau TGAU cyfun newydd hyn tua maint 1½ TGAU.
Cytuno’n gryf 10%
Tueddu i gytuno 20%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 8%

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod unrhyw newidiadau yn creu TGAU sengl neu ddwbl
● nad yw’n effeithio’n negyddol ar y Gymraeg.

Tueddu i anghytuno 17%
Anghytuno’n gryf 39%
Ddim yn gwybod 6%
Atebodd 435 o bobl y
cwestiwn hwn.

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● gwella cynnwys y cymhwyster
● caniatáu i fwy o ddysgwyr astudio llenyddiaeth
● helpu i leihau llwyth gwaith dysgwyr.

30%
Roedd 30% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

●
●
●
●

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
byddai hyn yn dibrisio’r Gymraeg a’r Saesneg fel pynciau
na fyddai ganddo’r un statws â chymwysterau eraill ledled y DU
efallai na fyddai prifysgolion neu gyflogwyr yn gwerthfawrogi neu’n
cydnabod hanner TGAU
bod iaith a llenyddiaeth yn ddau bwnc gwahanol a dylent barhau felly.

Penderfyniad:

Byddwn yn creu cymhwyster TGAU Saesneg newydd sy’n cyfuno iaith a
llenyddiaeth. Rydym wedi penderfynu aros tan fis Ionawr 2022 i wneud ein
penderfyniad ynglŷn â chymhwyster TGAU Cymraeg newydd.
Rydym wedi penderfynu gohirio ein penderfyniad ynglŷn â chymwysterau
Cymraeg tan fis Ionawr 2022. Bydd hyn yn caniatáu i ni edrych ar ein hopsiynau
eto ar y cyd â bwriadau polisi cyfredol Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg.
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Cynnig 2 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i roi’r gorau i TGAU

Cymraeg Ail Iaith a chreu TGAU newydd, mwy o faint wedi’i
gynllunio ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg?
Byddai’r cymhwyster newydd tua maint 1½ TGAU.

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● dda i ddysgwyr sy’n mwynhau dysgu Cymraeg yn yr ysgol ac sydd eisiau
cymhwyster.

Cytuno’n gryf 13%
Tueddu i gytuno 17%

●

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 15%
Tueddu i anghytuno 13%
Anghytuno’n gryf 31%
Ddim yn gwybod 10%

Atebodd 416 o bobl y
cwestiwn hwn.

30%
Roedd 30% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

●
●
●

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
nad yw’r llwyth gwaith a’r anhawster cynyddol yn effeithio’n negyddol ar
ddysgwyr
nad yw dysgu Cymraeg yn cael ei flaenoriaethu dros ieithoedd
rhyngwladol eraill
bod unrhyw newid yn gyfredol ac yn ddiddorol i ddysgwyr
bod digon o gefnogaeth i ysgolion cyfrwng Saesneg.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● efallai na fyddai cyflogwyr yn gwerthfawrogi cymwysterau TGAU hanner
maint
● na ddylid newid maint presennol y cymhwyster
● nad oes digon o athrawon Cymraeg, felly gallai fod yn anodd recriwtio ar
gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg.

Penderfyniad:

Rydym wedi penderfynu aros tan fis Ionawr 2022 i wneud ein
penderfyniad ynglŷn â chymhwyster TGAU Cymraeg newydd ar gyfer
dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg.
Rydym wedi penderfynu gohirio ein penderfyniad ynglŷn â
chymwysterau Cymraeg tan fis Ionawr 2022. Bydd hyn yn caniatáu
i ni edrych ar ein hopsiynau eto ar y cyd â bwriadau polisi cyfredol
Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg.
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Cynnig 3 Ydych chi’n cytuno â’n cynnigi greu rhai cymwysterau

Cymraeg bach newydd y gellir eu hastudio ochr yn ochr â TGAU i helpu
dysgwyr i wella sgiliau gwahanol yn y Gymraeg?
●
●
●
●

Cytuno’n gryf 24%
Tueddu i gytuno 25%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 18%
Tueddu i anghytuno 8%
Anghytuno’n gryf 15%
Ddim yn gwybod 10%

Atebodd 402 o bobl y
cwestiwn hwn.

49%
Roedd 49% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
rhoi mwy o ddewis i ddysgwyr
helpu i ehangu sgiliau iaith dysgwyr a chodi safonau
gwella hyder dysgwyr a bod yn bont i astudio pellach
gwneud y profiad yn fwy deniadol, hwyliog a hygyrch.

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod y cymwysterau bach hyn yn cwmpasu sgiliau bywyd ymarferol,
gan gynnwys defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle
● nad yw dysgwyr yn dilyn y cymwysterau bach hyn yn hytrach na’r
TGAU llawn
● nad ydym yn rhoi mwy o ffocws ar ddysgu Cymraeg na Saesneg.
Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● na fyddai hyn yn addas i bob dysgwr
● bod gormod o Gymraeg ar gael yn y cwricwlwm presennol.

Penderfyniad:

Rydym wedi penderfynu aros tan fis Ionawr 2022 i wneud ein
penderfyniad ynglŷn â chreu rhai cymwysterau bach sgiliau iaith
Cymraeg y gellir eu cymryd yn ychwanegol at TGAU.
Rydym wedi penderfynu gohirio ein penderfyniad ynglŷn â
chymwysterau Cymraeg tan fis Ionawr 2022. Bydd hyn yn caniatáu
i ni edrych ar ein hopsiynau eto ar y cyd â bwriadau polisi cyfredol
Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg.
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Cynnig 4 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i edrych ar gymwysterau
TGAU mewn Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg a’u newid?

Cynnig 5 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i greu cymwysterau bach
mewn ystod o ieithoedd rhyngwladol?

Cytuno’n gryf 30%

Cytuno’n gryf 29%

Tueddu i gytuno 26%

Tueddu i gytuno 29%

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 21%

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 20%

Tueddu i anghytuno 5%

56%

Anghytuno’n gryf 6%
Ddim yn gwybod 13%
Atebodd 401 o bobl y
cwestiwn hwn.

Roedd 56% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● gwneud y cymwysterau TGAU hyn yn fwy hygyrch i ddysgwyr o bob
gallu
● gwneud mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol
● cynyddu hyder dysgwyr wrth siarad yr iaith.

●
●
●
●

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
nad oes gan y cymwysterau ormod o gynnwys
bod y cynnwys yn canolbwyntio ar gyfathrebu
ein bod yn canolbwyntio llai ar arholiadau ac asesiadau
bod dysgu ieithoedd yn fwy pleserus.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● bod y cymwysterau TGAU presennol yn addas.

Penderfyniad:

Byddwn yn creu cymwysterau TGAU newydd mewn Ffrangeg,
Almaeneg a Sbaeneg.

58%

Tueddu i anghytuno 6%
Atebodd
402 o bobl y
cwestiwn hwn.

Anghytuno’n gryf 6%
Ddim yn gwybod 9%

Roedd 58% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● rhoi hwb i sgiliau a hyder iaith dysgwyr
● paratoi pob dysgwr ar gyfer astudio ieithoedd ymhellach
● cynyddu’r nifer sy’n manteisio ar ieithoedd rhyngwladol a diddordeb ynddynt.
Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● nad yw’r cymwysterau bach yn disodli TGAU
● bod prifysgolion a chyflogwyr yn deall y cymwysterau bach hyn ac yn gallu
gweld gwerth y cymwysterau hyn
● ein bod yn edrych ar gysylltu â’r Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin
ar gyfer Ieithoedd (CEFR) gan ei fod yn safon ryngwladol ar gyfer mesur gallu
ieithyddol.
Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● bod y cymwysterau TGAU presennol yn addas.

Penderfyniad:

Byddwn yn creu set o gymwysterau bach gwneud-i-Gymru mewn ystod o
ieithoedd rhyngwladol.
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Cynnig 6 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i sicrhau bod dysgwyr yn dal i allu
astudio cymwysterau Iaith Arwyddion Prydain (BSL) gan gynnwys unrhyw
TGAU BSL newydd a ddatblygwyd ar gyfer dysgwyr yn Lloegr?
Cytuno’n gryf 49%
Tueddu i gytuno 28%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 13%
Tueddu i anghytuno 2%
Anghytuno’n gryf 0%
Ddim yn gwybod 8%

Atebodd 402 o bobl y
cwestiwn hwn.

77%
Roedd 77% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● hyrwyddo BSL fel sgil gwerthfawr
● codi ymwybyddiaeth o’r heriau mae pobl fyddar yn eu hwynebu
● helpu i greu cymdeithas fwy cynhwysol a gofalgar.
Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● ein bod yn parhau i gynnig ystod o gymwysterau BSL i ddysgwyr
ac ysgolion
● bod y cymwysterau’n ddiddorol
● bod cymwysterau BSL ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● na fyddai digon o staff, gyda’r sgiliau cywir, i wneud hyn.

Penderfyniad:

Byddwn yn gwneud yn siŵr bod dysgwyr ac ysgolion yn dal
i allu astudio amrywiaeth o gymwysterau Iaith Arwyddion
Prydain eraill. Byddwn hefyd yn gweithio gydag arbenigwyr i
greu cymhwyster Iaith Arwyddion Prydain gwneud-i-Gymru
newydd.
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Mathemateg a Rhifedd
Cynnig 1 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i greu un cymhwyster TGAU
Mathemateg yn hytrach na’r ddau gymhwyster TGAU Mathemateg a
Mathemateg-Rhifedd ar wahân sydd gennym ar hyn o bryd.
Cytuno’n gryf 29%
Tueddu i gytuno 28%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 10%
Tueddu i anghytuno 12%
Anghytuno’n gryf 15%
Ddim yn gwybod 6%

Atebodd 250 o bobl y
cwestiwn hwn.

57%
Roedd 57% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● atal ailadrodd cynnwys
● golygu y gellid ei addysgu’n fwy effeithiol.
Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● ein bod yn edrych ar gadw ei faint i 2 TGAU, nid 1½ TGAU
● bod y cymhwyster yn paratoi dysgwyr ar gyfer astudiaethau pellach a
gyrfaoedd
● nad yw’n anoddach i rai grwpiau o ddysgwyr fel rhai ag ADY.
Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● gallai arwain at ysgolion yn lleihau yr amser a dreulir yn addysgu’r pwnc.

Penderfyniad:

Byddwn yn creu cymhwyster TGAU cyfun newydd mewn Mathemateg
a Rhifedd yn hytrach na’r ddau gymhwyster TGAU Mathemateg a
Mathemateg-Rhifedd sydd gennym ar hyn o bryd.

16

Cynnig 2 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i greu cymhwyster bach
newydd i brofi sgiliau rhif ar y sgrin?

Tueddu i gytuno 33%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 11%
Anghytuno’n gryf 8%
Ddim yn gwybod 5%

Atebodd 238 o bobl y
cwestiwn hwn.

●
●
●
●

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
cynigir y cymhwyster i bob dysgwr
bod y cymhwyster wedi’i gynllunio’n ofalus
bod gwerth y cymhwyster bach yn cael ei gydnabod
bod ysgolion yn cael cymorth i gyflwyno hwn.

●

Cytuno’n gryf 34%

Tueddu i anghytuno 10%

●
●
●

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
caniatáu i bob dysgwr ennill sgiliau, hyder a chymhwyster mewn
mathemateg
helpu’r rhai sy’n cael trafferth gyda’r TGAU
helpu dysgwyr ag ADY
datblygu cymhwyster cyfredol.

67%
Roedd 67% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● byddai’r cymhwyster yn ddryslyd ac yn ddiangen
● gallai roi grwpiau penodol o ddysgwyr sy’n cael trafferth gyda
gwaith ar-lein dan anfantais.

Penderfyniad:

Byddwn yn creu cymhwyster bach newydd y bydd yn bosibl
ei astudio yn ogystal â’r cymhwyster TGAU i asesu sgiliau rhif
dysgwr gan ddefnyddio dull asesu ar y sgrin.
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Cynnig 3 Rydym yn bwriadu sicrhau bod cymhwyster Mathemateg
Ychwanegol ar gael i ddysgwyr. Ydych chi’n cytuno?

●
Cytuno’n gryf 58%

●
●
●

Tueddu i gytuno 23%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 6%
Tueddu i anghytuno 5%
Anghytuno’n gryf 3%
Ddim yn gwybod 5%

Atebodd 236 o bobl y
cwestiwn hwn.

81%
Roedd 81% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

●

●
●
●
●

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
fuddiol i ddysgwyr sy’n mwynhau ac yn rhagori mewn
mathemateg
helpu dysgwyr i fynd ymlaen i Safon Uwch
tyfu galluoedd a sgiliau dysgwyr
annog dysgwyr i symud ymlaen i yrfaoedd sy’n gysylltiedig â
mathemateg
annog dysgwyr i symud ymlaen mewn pynciau eraill fel
gwyddorau a pheirianneg.
Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
bod cyflogwyr yn gwerthfawrogi’r cymhwyster
bod y cymhwyster ar gael ym mhob ysgol, ar gyfer pob dysgwr
bod y cymhwyster yn adlewyrchu’r cymhwyster mathemateg
ychwanegol presennol sy’n cael ei gynnig eisoes gan rai ysgolion
nad yw hyn yn lleihau amser addysgu ar gyfer y TGAU
mathemateg.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● byddai rhai ysgolion yn ei chael hi’n anodd rhedeg y cymhwyster
hwn.

Penderfyniad:

Byddwn yn creu cymhwyster Lefel 2 gwneud-i-Gymru mewn
Mathemateg Ychwanegol.

18

Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Cynnig 1 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i adolygu’r TGAU mewn

Cyfrifiadureg, yr Amgylchedd Adeiledig, Dylunio a Thechnoleg, a
Thechnoleg Ddigidol a’u newid os oes angen?

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
eu gwneud yn fwy cyfoes, perthnasol a diddorol
alinio’n well â’r cwricwlwm newydd
adlewyrchu anghenion ac arferion swyddi newydd yn y meysydd hyn
helpu dysgwyr i symud ymlaen i addysg bellach a gwaith
apelio at ddysgwyr sydd â diddordebau gwahanol
rhoi dewis mwy hyblyg a chytbwys i ddysgwyr.
Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
gellir gwirio a diweddaru’r cymwysterau’n rheolaidd wrth i dechnoleg
ddatblygu’n eithaf cyflym
bod asesu’n canolbwyntio ar sgiliau ymarferol hefyd
nad yw newidiadau’n cael effaith negyddol arddysgwyr gallu is
ein bod yn cysylltu â dysgu ôl-16.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● bod rhai o’r cymwysterau hyn yn newydd ac eisoes yn addas i’r diben.

Penderfyniad:

Byddwn yn creu cymwysterau TGAU newydd mewn Cyfrifiadureg,
yr Amgylchedd Adeiledig, Dylunio a Thechnoleg a Thechnoleg
Ddigidol.

Cyfrifiadureg

Cytuno’n gryf 32%
Tueddu i gytuno 27%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 19%
Tueddu i anghytuno 4%
Anghytuno’n gryf 3%
Ddim yn gwybod 16%

Amgylchedd
Adeiledig

Cytuno’n gryf 25%
Tueddu i gytuno 21%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 25%
Tueddu i anghytuno 5%
Anghytuno’n gryf 4%
Ddim yn gwybod 20%

Atebodd 348 o bobl
y cwestiwn hwn.

Atebodd 346 o bobl
y cwestiwn hwn.

Dylunio a
Thechnoleg

Cytuno’n gryf 27%
Tueddu i gytuno 28%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 21%
Tueddu i anghytuno 4%
Anghytuno’n gryf 4%
Ddim yn gwybod 17%

Technoleg
Ddigidol

Cytuno’n gryf 29%
Tueddu i gytuno 24%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 20%
Tueddu i anghytuno 5%
Anghytuno’n gryf 5%
Ddim yn gwybod 18%

Atebodd 345 o bobl
y cwestiwn hwn.

Atebodd 346 o bobl
y cwestiwn hwn.

19

Cynnig 2 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i greu TGAU newydd mewn
Peirianneg?

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● rhoi i ddysgwyr y sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer y
dyfodol
● annog mwy o ddysgwyr i ystyried gyrfaoedd medrus
● alinio â’r cwricwlwm newydd.

Cytuno’n gryf 39%
Tueddu i gytuno 27%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 16%
Tueddu i anghytuno 3%
Anghytuno’n gryf 3%
Ddim yn gwybod 12%

Atebodd 352 o bobl y
cwestiwn hwn.

66%
Roedd 66% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

●
●
●
●

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
bod gan y cymhwyster ddull ymarferol
bod dysgwyr yn cael cyfleoedd i arsylwi ac ymarfer mewn
gweithdai a lleoliadau cynhyrchu
bod y cymhwyster yn addas i bob dysgwr
bod y cymhwyster yn ddeniadol ac wedi’i gynllunio i ennyn
diddordeb dysgwyr gallu uwch hefyd.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
● efallai y byddai ysgolion bach yn ei chael hi’n anodd darparu’r
staff addysgu
● byddai TGAU mewn ffiseg a mathemateg yn paratoi dysgwyr ar
gyfer gyrfaoedd mewn peirianneg yn well
● byddai’r cymhwyster yn gorgyffwrdd gormod â chymwysterau
eraill.

Penderfyniad:

Byddwn yn creu cymhwyster TGAU newydd mewn Peirianneg
a Gweithgynhyrchu.
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Cynnig 3 Ydych chi’n cytuno â’n cynnig i greu TGAU Gwyddoniaeth newydd?
Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● symlach i ysgolion ei gynnig
● haws i gyflogwyr y dyfodol ei ddeall
● rhoi cyfle i fwy o ddysgwyr ennill cymhwyster.

Byddai’r TGAU newydd tua maint 2 TGAU.

Cytuno’n gryf 22%
Tueddu i gytuno 20%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 13%
Tueddu i anghytuno 14%
Anghytuno’n gryf 26%
Ddim yn gwybod 5%

Atebodd 355 o bobl y
cwestiwn hwn.

42%
Roedd 42% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● nad yw’n rhoi dysgwyr Cymraeg o dan anfantais o gymharu â
dysgwyr eraill yn y DU sy’n gallu astudio 3 llwybr gwyddoniaeth
ar wahân
● nad yw’n rhoi dysgwyr ag ADY dan anfantais
● bod prifysgolion a chyflogwyr yn deall gwerth y cymhwyster.

●
●
●
●

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
gallai leihau dewisiadau dysgwyr
gallai leihau cyfleoedd ysgolion i gynnig cymwysterau
gwyddoniaeth eraill
efallai na fydd yn caniatáu i ddysgwyr arbenigo a herio eu
hunain
byddai cymwysterau TGAU ar wahân yn y gwyddorau yn rhoi
gwell sylfaen ar gyfer astudio pellach a chyflogaeth.

Penderfyniad:

Byddwn yn creu cymhwyster TGAU newydd mewn
Gwyddoniaeth yn hytrach na’r set o gymwysterau TGAU
gwyddoniaeth sydd gennym ar hyn o bryd.
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Cynnig 4 Ydych chi’n cytuno â’n cynllun i greu ystod o gymwysterau

gwyddoniaeth bach y gellir eu cymryd yn ogystal â’r TGAU Gwyddoniaeth
newydd yr ydym yn siarad amdano yn y cwestiwn blaenorol?
Byddai’r rhain tua traean neu ddwy ran o dair o TGAU mewn maint.
Cytuno’n gryf 24%
Tueddu i gytuno 18%

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● nad yw hyn yn ffafrio ysgolion mwy a allai fod â mwy o staff,
adnoddau a hyblygrwydd dros ysgolion llai neu wledig.

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 16%
Tueddu i anghytuno 15%
Anghytuno’n gryf 22%
Ddim yn gwybod 5%

Atebodd 350 o bobl y
cwestiwn hwn.

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● cynnig mwy o ddewis, hyblygrwydd a chyfle i ddysgwyr
ddatblygu eu sgiliau
● helpu rhai dysgwyr i symud ymlaen i astudio ôl-16.

42%
Roedd 42% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

●
●
●
●

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan eu bod yn teimlo:
byddai’n anodd amserlennu
gallai fod problemau staffio i ysgolion
gallai’r syniad o gymwysterau bach fod yn ddryslyd i bawb
gallai roi dysgwyr yng Nghymru o dan anfantais o gymharu â
rhannau eraill o’r DU oherwydd efallai na fydd prifysgolion a
chyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Penderfyniad:

Byddwn yn edrych ar ba gymwysterau gwneud-i-Gymru eraill
sydd eu hangen y bydd yn bosibl eu hastudio yn ogystal â’r
cymhwyster TGAU newydd mewn Gwyddoniaeth fel rhan o’r
cynnig ehangach.
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Sgiliau Cyfannol
Cynnig 1 Ydych chi’n cytuno â’n cynllun i newid y Dystysgrif Her Sgiliau

Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol / Sylfaen i’w gwneud yn symlach ac yn fwy
hylaw i ddysgwyr ac ysgolion?
Cytuno’n gryf 38%

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● amlygu Pedwar Diben y cwricwlwm newydd a’u pwysigrwydd
● hyrwyddo dewis a chefnogi dysgwyr i greu eu llwybr dysgu eu hunain.

Tueddu i gytuno 34%
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 14%
Tueddu i anghytuno 2%
Anghytuno’n gryf 5%
Ddim yn gwybod 8%

Atebodd 185 o bobl y
cwestiwn hwn.

●

72%
Roedd 72% o bobl yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

●
●
●

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
ei fod yn debyg i’r Dystysgrif Her Sgiliau gyfredol, ond yn cynnwys llai o
waith papur
ein bod yn lleihau’r maint o ddyblygu sgiliau a thasgau
ein bod ni’n edrych ar ei ailfrandio, fel bod pawb yn deall ei werth
ein bod yn edrych ar newid sut mae’n cael ei asesu.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad gan bod yn teimlo:
● dylid ei wneud yn ddewisol neu ei ollwng yn gyfan gwbl.

Penderfyniad:

Byddwn yn diwygio’r Dystysgrif Her Sgiliau.
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Y camau nesaf
Rydym yn bwriadu gweithio gyda gweithwyr proffesiynol a byrddau arholi i greu’r cymwysterau newydd
gorau ar gyfer Cymru. Bydd yn cymryd amser i ddatblygu’r rhain. Efallai y bydd angen i ni flaenoriaethu’r
pethau i ganolbwyntio arnyn nhw gyntaf a phenderfynu beth fydd ar gael erbyn mis Medi 2025.

Ein hamserlen

Ymgynghori
Ymgysylltu
â phobl a
â gweithwyr
proffesiynol ac eraill i gofyn am eu
barn
greu cymwysterau

Medi

2021

Medi

2022

Datblygu a
chymeradwyo’r
cymwysterau

Medi

2023

Paratoi i’w
haddysgu

Medi

2024

Diolch am ddarllen hwn
Gallwch hefyd ddarllen mwy am ein cynlluniau yma:
qualificationswales.org/cymraeg/cymwys-ar-gyfer-y-dyfodol---dweud-eich-dweud
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