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Sut i ddefnyddio’r ddogfen hon
Efallai y bydd angen help arnoch i ddarllen a deall
y ddogfen hon. Gofynnwch i rhywun rydych ch’n
adnabod i’ch helpu chi.
Efallai bod y geiriau mewn ysgrifen glas trwm
yn anodd i’w deall. Mae beth maen nhw’n feddwl
wedi’i ysgrifennu mewn bocs o dan y gair.
Os ydy’r gair anodd yn cael ei ddefnyddio eto mae
mewn ysgrifen glas normal. Gallwch weld beth mae’r
holl eiriau mewn glas yn ei feddwl ar dudalen 23.
Pan fydd y ddogfen yn dweud ni mae’n meddwl
Cymwysterau Cymru. Am ragor o wybodaeth
cysylltwch gyda:
Cyfeiriad: Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Heol Pencarn
Parc Imperial, Coedcernyw
Casnewydd, NP10 8AR
Gwefan:

www.qualifcationswales.org

Ffôn:

01633 373 222

E-bost:

diwygio@cymwysteraucymru.org

Cafodd y ddogfen hon ei gwneud yn hawdd ei
deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan ddefnyddio
Photosymbols.
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Cyfwyniad
Ni ydy Cymwysterau Cymru. Ein gwaith ni ydy:

▪

Dewis cymwysterau sydd ar gael i bobl ifanc
yng Nghymru
Rydych chi’n cael cymhwyster pan fyddwch yn
pasio arholiad neu gwrs. Mae’n meddwl eich bod
wedi dysgu set o sgiliau ac wedi pasio prawf.

▪

Edrych i weld bod y bobl sydd yn gwneud
cymwysterau yn gwneud hynny’n iawn.

Rydyn ni’n edrych ar y cymwysterau y mae pobl
ifanc 16 oed yn eu cymryd yng Nghymru. Ac yn
meddwl am sut rydyn ni’n gallu eu gwneud yn well.

Mae’r ddogfen hon yn sôn am ein syniadau i wneud
cymwysterau yn well.
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Rydyn ni hefyd eisiau gwybod beth rydych chi’n
feddwl. Er mwyn inni allu gwneud y gwaith yn iawn.

Rydyn ni eisiau clywed oddi wrth:
▪

Dysgwyr.

▪

Rhieni a gofalwyr.

▪

Ysgolion, colegau a phrifysgolion.

▪

Cyfogwyr.

▪

Cynghorau.

▪

Y bobl sydd yn gwneud cymwysterau.

Dyma gyfe pwysig i wella addysg ar gyfer pobl
ifanc yng Nghymru.

Dywedwch wrthyn ni beth rydych chi’n feddwl os
gwelwch yn dda. Darllenwch y ddogfen ac yna
llenwi’r furfen ymateb erbyn 5pm dydd Gwener 7
Chwefror 2020.
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Y Cwricwlwm newydd i Gymru
Mae Llywodraeth Cymru yn newid y cwricwlwm.
Cwricwlwm ydy cynllun ar gyfer beth mae
ysgolion yn ei ddysgu yng Nghymru.

Mae’r cwricwlwm newydd i Gymru wedi’i seilio ar 4
prif nod. Mae’r 4 nod yn helpu plant a phobl ifanc i:

1. Cael breudddwydion mawr a bod eisiau dysgu a
gwneud yn well.

2. Bod yn greadigol a gweithio’n galed.

3. Gwybod pam ei bod yn bwysig cymryd rhan yn eu
cymuned ac edrych ar ôl y byd.

4. Bod yn iach ac yn hyderus.
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Sut mae cymwysterau yn
edrych nawr
Mae yna lawer o gymwysterau i bobl ifanc 16 oed
eu dewis. Mae’n gallu bod yn ddryslyd i wybod pa
rai i’w cymryd.

Y fwyddyn yma, mae ysgolion sydd yn derbyn
arian gan y llywodraeth yn gallu dewis dros 1,600 o
gymwysterau i ddysgwyr.

Mae llawer o’r cymwysterau hyn:
▪

Bron yr un fath â’i gilydd.

▪

Ddim yn arbennig i ddysgwyr yn Nghymru.

▪

Dim ar gael yn Gymraeg.

Oherwydd bod yna lawer o gymwysterau dydy’r
rhan fwyaf ohonyn nhw ddim yn cael eu cymryd.
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Cymwysterau yn y dyfodol
Rydyn ni eisiau i bobl ifanc 16 oed yng Nghymru
gael cymwysterau sydd yn rhoi’r cyfe gorau iddyn
nhw gael dyfodol da.

Rydyn ni eisiau cymwysterau:
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▪

Mae pawb yng Nghymru, yn y DU ac o amgylch
y byd yn gwybod amdanyn nhw ac yn eu
gwerthfawrogi.

▪

Sy’n rhoi dewis i ddysgwyr ddysgu yn Gymraeg ac
yn Saesneg.

▪

I helpu dysgwyr i gael breuddwydion mawr ac i
gredu ynddyn nhw eu hunain.

▪

Sy’n paratoi dysgwyr ar gyfer gwaith ac astudio
yn y dyfodol.

▪

Sy’n dangos beth mae dysgwyr yn gallu gwneud.

▪

Sy’n gwneud y mwyaf o dechnoleg ddigidol.
Technoleg ddigidol ydy unrhyw beth i’w
wneud gyda chyfrifaduron. Fel y rhyngrwyd,
fonau symudol, tabledi a chamerâu.
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Pam ddylai pobl ifanc 16 oed
gymryd cymwysterau?
Mae rhai pobl yn meddwl na ddylai pobl ifanc 16
oed sefyll arholiadau a chael cymwysterau.

Rydyn ni’n credu ei bod yn bwysig cynnig
cymwysterau i bobl ifanc 16 oed oherwydd:
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▪

Yng Nghymru rydych chi’n gallu gadael ysgol
yn 16 oed. Mae hyn yn meddwl na fydd rhai
pobl ifanc 16 oed yn dal ati i astudio. Ac fe fydd
cymwysterau yn eu helpu i gael swydd.

▪

Mae angen i bobl ifanc 16 oed wneud
penderfyniadau pwysig am eu bywyd. Mae
astudio am gymwysterau yn gallu eu helpu i weld
beth maen nhw eisiau ei gael allan o fywyd. A
beth maen nhw’n gallu ei wneud yn dda.

▪

Weithiau rydych chi angen cymwysterau cyn i chi
allu astudio ar lefel uwch. Rydyn ni eisiau i bobl
ifanc 16 oed allu cael cyfe i barhau i astudio os
ydyn nhw eisiau gwneud hynny.

▪

Mae rhannau eraill o’r DU yn cynnig
cymwysterau i bobl ifanc 16 oed. Dydyn ni
ddim eisiau i bobl ifanc yng Nghymru gael llai o
gyfeoedd na phobl eraill.

Ein syniadau ni ar gyfer
cymwysterau
1. Fe ddylai cymwysterau gefnogi’r
cwricwlwm newydd

Rydyn ni eisiau i gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16
oed gefnogi 4 prif nod y cwricwlwm newydd.

Rhaid i gymwysterau:

▪

Cefnogi 4 prif nod y cwricwlwm newydd.

▪

Helpu athrawon a phobl ifanc i gael profad da yn
y dosbarth.

▪

Gwneud defnydd da o dechnoleg ddigidol.
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2. Cymwysterau yn Gymraeg a Saesneg

Rydyn ni’n credu y dylai pob cymhwyster yng
Nghymru fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae hyn yn cefnogi cynllun Llywodraeth Cymru i
gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae rhai cymwysterau ar gyfer y DU gyfan. Ond
rydyn ni’n parhau i feddwl y dylen nhw gael eu
cynnig yn Gymraeg.

Rydyn ni’n rhoi arian i bobl sydd yn gwneud
cymwysterau. I’w helpu nhw i wneud cymwysterau
yn Gymraeg.
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Ond dydy dros hanner y cymwysterau ddim ar gael
yn Gymraeg.

Rydyn ni eisiau gwneud ein rheolau yn gryfach. Er
mwyn cael rhagor o gymwysterau yn Gymraeg.

Rydyn ni’n dal i allu cynnig arian i’w helpu nhw i
wneud hyn.

Rydyn ni’n gwybod na fydd hi’n iawn weithiau i
dynnu cymhwyster i fwrdd dim ond oherwydd nad
ydy e ar gael yn Gymraeg.

Ond fe fyddwn ni’n ceisio gwneud pethau’n haws i
bob cymhwyster gael eu cynnig yn Gymraeg.
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3. Fe ddylai cymwysterau helpu pob person
ifanc i wneud yn dda

Rydyn ni’n gwybod bod pawb yn wahanol. Mae rhai
pobl yn dysgu yn gyfym. Ac mae rhai pobl angen
mwy o amser neu mwy o gefnogaeth.

Fe ddylai pawb gael y cyfe i wneud yn dda yn yr
ysgol ac i gael cymwysterau.

Fe ddylai cymwysterau ar bob lefel:
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▪

Helpu dysgwyr i fod yn hyderus a mwynhau dysgu.

▪

Cael dysgwyr i roi cynnig ar bethau newydd a bod
yn greadigol.

▪

Dangos yn glir beth mae dysgwr yn gallu gwneud.

▪

Helpu dysgwyr i wneud penderfyniadau am beth
maen nhw eisiau gwneud nesaf.

Rydyn ni’n meddwl y dylai’r bobl sydd yn gwneud
cymwysterau brof y bydd eu profon yn helpu yr holl
ddysgwyr i wneud yn dda. Fe ddylen nhw ddweud:

▪

Beth ydy prif nod y cymhwyster.

▪

Sut fydd y cymhwyster yn helpu dysgwyr i barhau
i astudio. Neu i gael swydd.

▪

Sut y byddan nhw’n gweld pa mor dda mae
dysgwyr yn wneud.
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4. Fe ddylen ni gael cymwysterau TGAU
newydd i bobl ifanc 16 oed yng Nghymru

Rydyn ni’n meddwl y dylai cymwysterau TGAU gael
eu diweddaru i gefnogi’r cwricwlwm newydd.
A*
A
B
C
D
E
F
G

Er enghraift, mae’n bosibl i ni edrych ar newid y
graddau rydyn ni’n eu defnyddio nawr ar gyfer TGAU.

Efallai nad ydy’r graddau rydyn ni’n eu defnyddio
nawr yn gweithio i blant sydd yn dysgu yn araf. Mae
hyn yn gallu gwneud iddyn nhw deimlo nad ydyn
nhw’n cael eu gwerthfawrogi.

Rydyn ni hefyd yn gwybod nad ydy rhai athrawon
ddim yn hapus gyda rhannau o gymwysterau TGAU.

Rydyn ni’n edrych i weld beth ydy’r problemau. A
sut y gallwn ni eu gwneud nhw’n well.

Tudalen 16

Rydyn ni wedi meddwl am wneud set newydd o
gymwysterau ar gyfer dysgwyr yng Nghymru.

Ond rydyn ni’n meddwl y dylen ni barhau i gynnig
TGAU i bobl ifanc 16 oed oherwydd:

▪

Mae colegau, prifysgolion a chyfogwyr o amgylch
y byd yn gwybod am TGAU ac yn ymddiried
ynddyn nhw.

▪

Mae TGAU yn gallu newid. Rydyn ni’n gallu newid
beth mae dysgwyr yn ei ddysgu. A’r fordd rydyn
ni’n edrych ar ba mor dda maen nhw’n gwneud.

▪

Mae TGAU yn gweithio’n dda mewn ysgolion
nawr. Fe fydd hyn yn dda i ysgolion pan maen
nhw’n brysur gyda’r cwricwlwm newydd.
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Efallai mai’r broblem wrth gadw TGAU ydy bod
pobl yn meddwl nad oes dim byd wedi newid. A dal
i weithio fel arfer.

Mae angen i bobl wybod y bydd TGAU yn wahanol
er mwyn ateb nodau’r cwricwlwm newydd.

Fe fyddwn ni hefyd yn gwneud yn siŵr bod TGAU
yng Nghymru yn parhau i fod mor dda ag y maen
nhw yng ngwledydd eraill y DU.
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5. Fe ddylen ni gael cymhwyster newydd sydd
yn helpu dysgwyr i gael sgiliau mwy eang

Mae cwricwlwm newydd i Gymru yn dweud ei bod
yn bwysig iawn i ddysgwyr gael sgiliau mwy eang.
Sgiliau mwy eang ydy pethau fydd yn eich helpu
yn eich bywyd yn yr ysgol a thu allan i’r ysgol.
Pethau fel:
• Sut i weithio allan problemau bywyd go iawn.

• Sut i wneud cynlluniau a bod yn drefnus.

• Sut i feddwl am syniadau newydd.

• Sut i wneud y gorau o’ch talentau.
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Nawr mae bron pob dysgwr 16 oed yng Nghymru yn
astudio ar gyfer y Tystysgrif Her Sgiliau.

Cwrs ydy’r Tystysgrif Her Sgiliau. Mae’n rhoi cyfe
i ddysgwyr ddysgu sgiliau mwy eang i’w helpu
nhw mewn bywyd.

Mae dysgwyr ac athrawon wedi dweud eu bod
nhw’n meddwl bod y Tystysgrif Her Sgiliau yn
ddefnyddiol.

Mae’r Tystysgrif Her Sgiliau yn rhoi dewisiadau am
beth maen nhw’n astudio i ysgolion a dysgwyr.
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Mae yna bethau da a phethau drwg am gael
cymhwyster ar gyfer dim ond sgiliau mwy eang.

Er enghraift, efallai gallai feddwl nad ydy pynciau
eraill yn dysgu unrhyw sgiliau mwy eang. Byddai’n
dda dysgu sgiliau mwy eang mewn llawer o’r
pynciau mae dysgwyr yn eu cymryd.

Ond mae cymhwyster ar gyfer sgiliau mwy eang yn
meddwl bod pawb yn cael cyfe i ddysgu’r sgiliau
hyn. Does dim gwahaniaeth pa bynciau maen
nhw’n eu cymryd.

Rydyn ni’n meddwl y dylen ni gadw’r Tystysgrif Her
Sgiliau ond ei ddiweddaru i gefnogi’r cwricwlwm
newydd.
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Ein camau nesaf
Dyma’r cam cyntaf i wneud cymwysterau yn well i
ddysgwyr yng Nghymru.

Fe fyddwn ni’n meddwl am yr holl atebion i’r
ymgynghoriad hwn ac yn eu defnyddio nhw i wneud
ein syniadau yn well.

Fe fyddwn ni’n siarad gyda phobl sydd â diddordeb
mewn addysg. Ac fe fyddwn ni’n edrych ar ymchwil
pobl eraill ar gymwysterau.

Fe fyddwn ni’n edrych ar beth fyddwn ni ei angen i
wneud i’n syniadau ddigwydd.

Mae beth rydych chi’n feddwl yn bwysig iawn i
ni. Dywedwch beth yw eich barn chi ar y furfen
ymateb os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr.
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Geiriau anodd
Cwricwlwm
Cynllun ydy’r cwricwlwm ar gyfer beth mae ysgolion yng Nghymru yn
ei ddysgu.
Cymwysterau
Rydych chi’n cael cymhwyster pan rydych chi’n pasio arholiad neu gwrs.
Mae’n meddwl eich bod wedi dysgu set o sgiliau ac wedi pasio prawf.
Sgiliau mwy eang
Sgiliau mwy eang ydy pethau a fydd yn eich helpu yn eich bywyd yn yr
ysgol a thu allan i’r ysgol.
Technoleg Ddigidol
Technoleg ddigidol ydy unrhyw beth i’w wneud gyda chyfrifaduron. Fel y
rhyngrwyd, fonau symudol, tabledi a chamerâu.
Tystysgrif Her Sgiliau
Cwrs ydy’r Tystysgrif Her Sgiliau. Mae’n rhoi cyfe i ddysgwyr ddysgu
sgiliau a fydd yn eu helpu yn eu bywyd y tu allan i’r ysgol.
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