Cymwys ar gyfer y dyfodol
Adroddiad ymgynghori pobl ifanc – Mehefin 2020

Helo
Cymwysterau Cymru ydym ni.
Ni sy’n penderfynu pa gymwysterau y mae ysgolion yng Nghymru’n
gallu dewis eu cynnig. Rydyn ni’n gwneud yn siŵr eu bod nhw’n
addas, a bod yr arholiadau rydych chi’n eu cymryd yn deg.
Rydym am i bob person ifanc 16 mlwydd oed yng Nghymru sefyll
arholiadau a chael cymwysterau sydd:
● yn eu paratoi ar gyfer bywyd
● yn eu paratoi ar gyfer dysgu
● yn eu paratoi ar gyfer gwaith
● yn eu cyffroi am eu dyfodol
● â gwerth yng Nghymru, y DU a ledled y byd.

Mae cwricwlwm yr ysgol yn newid yng Nghymru.
Ystyr cwricwlwm ydy’r pynciau rydych chi’n eu
hastudio a sut rydych chi’n dysgu yn yr ysgol.
O 2022 ymlaen, fe fydd y pethau rydych chi’n eu dysgu a sut rydych
chi’n dysgu’n newid. Mae’r cwricwlwm newydd yn ymwneud â dysgu
sgiliau newydd a’ch paratoi chi ar gyfer eich dyfodol.
Felly, rydyn ni wedi bod yn edrych ar gymwysterau ac yn
cynllunio sut y gallan nhw newid i gyd-fynd â’r cwricwlwm
newydd a’r dyfodol. Rydyn ni hefyd wedi bod yn gofyn i bobl
ledled Cymru beth yw eu barn am ein cynlluniau.
Cymerodd 667 o
bobl ran yn ein
hymgynghoriad

gan gynnwys
dros 200 o bobl
ifanc.

Mae’r adroddiad hwn yn dweud wrthych
chi beth wnaethon nhw ei ddweud.
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Fe wnaethom ofyn cwestiynau i bobl am y
canlynol:
1. cael 3 egwyddor newydd (rheolau) y mae’n
rhaid i bob cymhwyster eu dilyn
2. cadw TGAU, ond eu diweddaru fel eu bod yn
cyd-fynd â’r cwricwlwm newydd
3. cynnig cymhwyster newydd mewn sgiliau.

1. Ynglŷn â’r 3 egwyddor
Egwyddor 1: Dylai cymwysterau gysylltu â nodau’r cwricwlwm newydd i Gymru.

Ydych chi’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf 38%
Dwi’n cytuno 37%
Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol 15%
Dwi’n anghytuno 3%
Dwi’n anghytuno’n gryf 3%

75%

o bobl oedd yn cytuno
neu’n cytuno’n gryf â’r
egwyddor hon.

Dwi ddim yn siŵr 5%

Pam?
●
●
●
●

Mae rhai pobl yn meddwl bod
hwn yn syniad da oherwydd:
Dylai cymwysterau a’r cwricwlwm
weithio gyda’i gilydd.
Byddai’n helpu i sicrhau ein bod yn
bodloni nodau’r cwricwlwm newydd.
Byddai’n ddefnyddiol ac yn glir i
ddysgwyr.
Byddai’n helpu dysgwyr i fynd
ymlaen i addysg bellach a gyrfaoedd.

Mae pobl eraill yn meddwl y gallai hyn
achosi problemau oherwydd:
● Gallai olygu bod llai o gymwysterau i ysgolion
ddewis ohonynt, a allai olygu llai o ddewis i
ddysgwyr.
● Byddai’n golygu llawer o newidiadau i ysgolion
ac yn cymryd llawer o hyfforddiant er mwyn i
hyn ddigwydd.
● Rhaid i unrhyw gymwysterau newydd weithio
y tu allan i Gymru hefyd. Rhaid iddynt gael eu
derbyn gan golegau, prifysgolion a chyflogwyr.
Nid yw’r canrannau yn y graff hwn yn dod
i gyfanswm o 100% yn union oherwydd eu
bod wedi’u talgrynnu i fyny neu i lawr.
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Egwyddor 2: Dylai cymwysterau fod ar gael yn y Gymraeg a Saesneg.

Pam?

Ydych chi’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf 48%
Dwi’n cytuno 32%

●

Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol 11%
Dwi’n anghytuno 4%

●
●

Dwi’n anghytuno’n gryf 3%
Dwi ddim yn siŵr 3%

80%

o bobl oedd cytuno
neu’n cytuno’n gryf â’r
egwyddor hon.

●

Mae rhai pobl yn meddwl bod hwn yn
syniad da oherwydd:
Mae gan ddysgwyr yr hawl i gael arholiadau
yn Gymraeg a Saesneg.
Bydd yn decach i siaradwyr Cymraeg.
Mae’r Gymraeg yn rhan o’r holl gynlluniau
a pholisïau ar gyfer Cymru felly dylai fod yn
rhan o hyn.
Bydd yn gwella sgiliau Cymraeg dysgwyr ac
yn codi ymwybyddiaeth o’r iaith.

Mae pobl eraill yn meddwl y gallai hyn
achosi problemau oherwydd:
● Gallai gyfyngu ar y dewis o gymwysterau sydd
ar gael i ddysgwyr.
● Gallai fod yn ddrud ac yn anodd i fyrddau
arholi y tu allan i Gymru.
● Byddai’n golygu y byddai’n rhaid i’r holl
ddeunyddiau ategol fod yn Gymraeg a
Saesneg hefyd.

Nid yw’r canrannau yn y graff hwn yn dod
i gyfanswm o 100% yn union oherwydd eu
bod wedi’u talgrynnu i fyny neu i lawr.
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Egwyddor 3:

Dylai cymwysterau gynnig rhywbeth i bawb. Dylen nhw’ch helpu chi i symud
ymlaen i gam nesaf eich dysgu.

Pam?

Ydych chi’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf 44%

●

Dwi’n cytuno 36%
Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol 10%
Dwi’n anghytuno 2%
Dwi’n anghytuno’n gryf 3%
Dwi ddim yn siŵr 4%

●

80%

o bobl oedd yn cytuno
neu’n cytuno’n gryf â’r
egwyddor hon.

●
●

Mae rhai pobl yn meddwl bod hwn yn
syniad da oherwydd:
Mae’n bwysig cael dewisiadau sy’n cwrdd ag
anghenion pob dysgwr.
Mae’n bwysig cynnig llawer o gymwysterau
galwedigaethol.
Rhaid i gymwysterau pan yn 16 mlwydd oed
helpu dysgwyr i symud ymlaen i’r hyn maen
nhw am ei wneud nesaf.
Rhaid i gymwysterau fod yn werthfawr i
ddysgwyr, colegau, prifysgolion a chyflogwyr.

Mae pobl eraill yn meddwl y gallai hyn
achosi problemau oherwydd:
● Dylai ysgolion allu dewis o’r ystod ehangaf
bosibl o gymwysterau wrth ddewis pa rai i’w
cynnig i’w dysgwyr.
● Gallai dewis mwy cyfyngedig o gymwysterau
roi rhai dysgwyr ag anghenion dysgu
ychwanegol neu ddysgwyr sy’n llai abl dan
anfantais.
● Os bydd cymwysterau yng Nghymru yn
newid llawer yna gallent golli eu gwerth y tu
allan i Gymru.

Nid yw’r canrannau yn y graff hwn yn dod
i gyfanswm o 100% yn union oherwydd eu
bod wedi’u talgrynnu i fyny neu i lawr.
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2. Ynglŷn â TGAU
Dylai TGAU newid i fod yn addas ar gyfer y dyfodol. Dylen nhw barhau
i fod yn gymwysterau y gallwch chi eu cymryd yn 16 mlwydd oed.

Oes gennych chi unrhyw syniadau ynglŷn â sut y gallai
cymwysterau TGAU newid i fod yn addas ar gyfer y dyfodol?

Ydych chi’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf 41%

●

Dwi’n cytuno 36%
Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol 14%
Dwi’n anghytuno 3%
Dwi’n anghytuno’n gryf 2%

77%

o bobl oedd yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

Dwi ddim yn siŵr 4%

●
●
●
●

●
●
●

Pam?
Mae rhai pobl yn meddwl bod
hwn yn syniad da oherwydd:
Mae dysgwyr, cyflogwyr, colegau,
prifysgolion a rhieni yn adnabod ac
yn deall TGAU.
Gallai newid yr enw TGAU fod yn
ddryslyd.
Mae pobl yn ymddiried ac yn gweld
gwerth mewn TGAU, yng Nghymru
ac mewn gwledydd eraill.
Dylid cadw TGAU ond eu
diweddaru.

●

Dywedodd rhai pobl:
Dylent ganolbwyntio mwy ar arholi sgiliau dysgwyr
(nid dim ond eu gwybodaeth).
Mae angen iddynt fod yn agored i bawb gan
gynnwys dysgwyr anabl a dysgwyr ag anghenion
dysgu ychwanegol.
Dylent barhau i ganolbwyntio ar bynciau unigol.
Dylent ganolbwyntio ar feysydd dysgu a phrofiad y
cwricwlwm newydd.
Dylent ddefnyddio ystod o wahanol ddulliau i asesu
dysgwyr, nid arholiadau ysgrifenedig yn unig.

Mae pobl eraill yn meddwl
y gallai hyn achosi
problemau oherwydd:
● Byddai newid enw TGAU yn
gweddu i’r cwricwlwm newydd
yn well.
● Byddai newid yr enw TGAU
yn ei gwneud yn glir bod y
cwricwlwm newydd ar gyfer
pob dysgwr hyd at 16, nid hyd
at 14 yn unig.
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3. Ynglŷn â Sgiliau
Yng Nghymru mae Tystysgrif Her Sgiliau eisoes sy’n rhoi
sgiliau ymarferol i ddysgwyr ar gyfer gwaith a bywyd.
Oes gennych chi unrhyw syniadau ynglŷn â sut y gallai’r
Dystysgrif Her Sgiliau gael ei newid er gwell?

Dylai fod cymhwyster newydd mewn sgiliau ehangach.

Ydych chi’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf 30%
Dwi’n cytuno 32%
Dwi’n cytuno’n rhannol
ac anghytuno’n rhannol 16%
Dwi’n anghytuno 8%
Dwi’n anghytuno’n gryf 6%
Dwi ddim yn siŵr 8%

●

62%

o bobl oedd yn
cytuno’n gryf neu’n
cytuno â’r cynnig hwn.

●
●
●

Pam?
●
●
●
●
●

Dywedodd rhai pobl:
Mae angen iddo fod yn gliriach o ran yr hyn mae’n ei
gynnwys.
Mae angen mwy o hyfforddiant ar athrawon ar sut
maen nhw’n cyflawni hyn.
Dylai pethau fel datrys problemau, sgiliau ar gyfer
bywyd fel oedolyn a sgiliau ymarferol, fod yn rhan
fwy o hyn.
Dylai gynnwys sgiliau a ddefnyddir ar draws y
cwricwlwm cyfan.

Dywedodd rhai pobl:
Rhaid i unrhyw gymhwyster sgiliau gynnig rhywbeth
ychwanegol i ddysgwyr i’r pynciau maen nhw’n eu dilyn.
Rhaid iddo fod yn glir sut y bydd yn cael ei asesu.
Dylai helpu dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen
arnynt ar gyfer bywyd, astudio a gwaith yn y dyfodol.
Byddai’n bosibl gwneud hyn trwy bynciau sy’n cael eu
haddysgu eisoes.
Ni ddylid ei ystyried yn llai pwysig na chymwysterau eraill.
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Adborth cyffredinol
Fe wnaeth llawer o bobl gymryd rhan yn ein hymgynghoriad a rhannu
eu syniadau a’u barn. Fe wnaethom ofyn cwestiwn olaf ynghylch a oedd
gan bobl unrhyw sylwadau pellach.
Roedd gan y mwyafrif o bobl bethau cadarnhaol i’w dweud am y broses
ymgynghori.
Dywedodd rhai pobl:
● Mae’n bwysig parhau i gynnwys pobl a siarad am ddyfodol
cymwysterau.
● Mae hwn yn gyfle da i newid y system addysg a chymwysterau.
● Rhaid i bopeth a wnawn ddod â’r canlyniadau gorau i ddysgwyr.

●
●
●
●
●

Diolch am ddarllen hwn:

Byddwn yn cymryd yr holl wybodaeth hon ac yn ei defnyddio
i helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.
Gallwch ddarllen canlyniadau llawn yr ymgynghoriad yma:
qualificationswales.org/media/6017/dadansoddiad-o-ymatebion-ir-ymgynghoriad.pdf

I grynhoi, dywedodd pobl:
Mae’n bwysig cael cydbwysedd rhwng cael cymwysterau sy’n cydfynd â’r cwricwlwm newydd a chymwysterau sy’n helpu pobl ifanc 16
mlwydd oed i symud ymlaen i’r cam dysgu nesaf.
Mae’n bwysig bod gan gymwysterau newydd werth ac y gall
colegau, prifysgolion a chyflogwyr y tu allan i Gymru eu deall.
Mae ysgolion yn wynebu newidiadau ac mae athrawon eisoes yn
gorfod delio â llawer o faterion.
Dylai bob dysgwr gael dewis o gymwysterau.
Rhaid i gymwysterau gwrdd ag anghenion pob dysgwr. Dylai fod
gwahanol ffyrdd o asesu gwaith, nid arholiadau ysgrifenedig yn
unig.
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