Cymwys ar gyfer y dyfodol:
y dewis cywir i Gymru

Addas i bobl ifanc

Cwricwlwm newydd i Gymru
O 2022, bydd yr hyn y mae pobl ifanc yn ei ddysgu a sut maen nhw'n dysgu yn newid. Bydd Cwricwlwm
Newydd i Gymru a fydd yn berthnasol i bob dysgwr rhwng 3 ac 16 oed. Mae'r cwricwlwm newydd hwn
wedi'i gynllunio i roi'r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i fod yn barod ar gyfer y dyfodol.
Nod y cwricwlwm newydd yw rhoi'r sgiliau canlynol i ddysgwyr:
I fod yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog – Plant a phobl ifanc sy'n credu ynddynt eu hunain a'r hyn y
gallant ei wneud ac sydd bob amser yn barod i ddysgu
• I fod yn fentrus a chreadigol – Gall plant a phobl ifanc fod yn greadigol, meddwl am syniadau newydd, a
datrys problemau
• I fod yn ddinasyddion teg a gwybodus Cymru a'r byd – Mae plant a phobl ifanc yn deall eu hawliau a'u
cyfrifoldebau ac yn gofalu am y byd
• I fod yn unigolion iach, hyderus – Sydd yn barod i fyw fel aelodau gwerthfawr o'r gymdeithas. Bydd ganddyn
nhw feddyliau a chyrff iach a byddan nhw'n teimlo'n dda amdanyn nhw eu hunain a'r hyn maen nhw'n credu
ynddo.
Mae gan y cwricwlwm newydd chwe Maes Dysgu a Phrofiad:
•

•
•
•
•
•
•

Celfyddydau Mynegiannol
Iechyd a Lles
Y Dyniaethau
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
Mathemateg a Rhifedd
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Amdanom ni
Ni yw Cymwysterau Cymru. Rydym yn
penderfynu pa gymwysterau y gall
ysgolion a cholegau yng Nghymru ddewis
eu cynnig. Daw gwahanol gymwysterau
gan wahanol sefydliadau, sef y byrddau
arholi. Rydym yn sicrhau eu bod yn dilyn
ein rheolau ar gyfer cymwysterau yng
Nghymru. Rydym yn sicrhau eu bod
nhw'n addas i Gymru, a bod yr arholiadau
rydych chi'n eu sefyll yn deg.
Mae'r ymgynghoriad hwn ar gyfer unrhyw
un sydd â diddordeb mewn addysg yng
Nghymru. Y llynedd, gofynnon ni i bobl
am y cymwysterau y gellir astudio yn yr
ysgol i weld sut roedd angen iddyn nhw
newid. Dywedodd pobl wrthym y dylai
TGAU aros, ond y dylai cynnwys a dull
asesu TGAU newid i gwrdd ag anghenion
dysgwyr. Rydym am ichi ddweud wrthym
pa fath o TGAU a chymwysterau eraill y
dylem eu creu ar gyfer y cwricwlwm
newydd.
Mae cynlluniau yn yr ymgynghoriad hwn
yr hoffem gael eich barn arnynt. Mae
angen i ni wneud hyn nawr er mwyn i ni
allu gwneud y newidiadau yn barod i
ddysgwyr sydd ym Mlwyddyn 5 ar hyn o
bryd.
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Cymwysterau a wnaed
ar gyfer Cymru
Gwnaed rhai cymwysterau ar gyfer Cymru ac fe'u cynlluniwyd yn benodol ar gyfer
dysgwyr yng Nghymru. Mae cymwysterau eraill wedi'u cynllunio ar gyfer dysgwyr
ledled y DU.
Dim ond os oes digon o ddysgwyr yng Nghymru sy'n debygol o fod eisiau dewis
y cymhwyster hwnnw y gellir ei wneud ar gyfer Cymru.
Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â pha gymwysterau y dylid eu gwneud ar gyfer
Cymru a sut olwg fydd arnynt. Yn y dyfodol, bydd cymwysterau o bob rhan o'r DU yn
parhau i fod ar gael ochr yn ochr â chymwysterau a wnaed ar gyfer Cymru.

Cynnwys ac
asesu newydd

Am y tro, rydym eisiau cytuno ar pa bynciau ddylai fod ar gael fel TGAU a wnaed ar
gyfer Cymru. Nid ydym am fanylu ar gynnwys y cymwysterau hyn na sut y cânt eu
hasesu. Byddwn yn gwneud mwy o ymchwil ar sut mae cymwysterau'n cael eu hasesu
yn 2021.
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Cymwysterau ar gyfer pob dysgwr
Mae'r cynigion yn yr ymgynghoriad hwn yn canolbwyntio ar TGAU. Yn y dyfodol, bydd ysgolion a dysgwyr yn gallu dewis o fathau eraill o
gymwysterau yn ogystal â TGAU. Bydd hyn yn sicrhau bod y dewis o gymwysterau yn cwrdd ag anghenion pob dysgwr.

Os hoffech wybod mwy am sut y byddwn yn defnyddio'ch adborth,
cliciwch yma i ddarllen ein hysbysiad preifatrwydd.
Darllenwch y ddogfen hon ac yna ewch i'n harolwg ar-lein i ddweud
wrthym beth yw eich barn. Os yw'n well gennych, gallwch argraffu'r
ddogfen hon, ysgrifennu'ch atebion i'r cwestiynau ym mhob adran,
a'i hanfon yn ôl drwy e-bost at Opinion Research Services yn
QWconsultation@ors.org.uk
neu ei phostio i:
Opinion Research Services
Rhadbost (SS1018)
BLWCH SP 530
Abertawe
SA1 1ZL
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Adran 1: Celfyddydau Mynegiannol
Mae Maes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau Mynegiannol yn ymwneud â’r canlynol:
• Archwilio'r celfyddydau fel eich bod chi'n dysgu sut i ddefnyddio'ch
gwybodaeth, eich sgiliau a'ch dychymyg i greu
• Dysgu sut i werthfawrogi'r celfyddydau a myfyrio ar eich gwaith eich hun.
Rydym yn bwriadu edrych ar TGAU Celf a Dylunio, Drama a Cherddoriaeth a'u newid. Hoffem eu cadw fel
cymwysterau ar wahân.
Byddai cadw TGAU ar wahân yn y pynciau hyn yn helpu dysgwyr i ganolbwyntio mwy ar bynciau o'u dewis ac i'w
hastudio ar ôl eu TGAU os ydyn nhw am wneud hynny. Byddai hefyd yn caniatáu i ddysgwyr gynnal eu sgiliau
creadigol a pherfformio.
Hoffem hefyd edrych ar sut y gallem ddefnyddio technoleg ddigidol yn fwy wrth asesu gwybodaeth a sgiliau dysgwyr
fel rhan o'r cymwysterau hyn.
Ydych chi'n cytuno â'n cynllun i edrych ar y cyrsiau TGAU mewn Celf a Dylunio, Drama a Cherddoriaeth
a'u newid?
Ddim yn
Pwnc

Cytuno'n
gryf

Tueddu
i gytuno

cytuno nac
yn
anghytuno

Tueddu i
anghytuno

Anghytuno'n
gryf

Ddim yn
gwybod

Pam?

Celf a Dylunio
Drama
Cerddoriaeth
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Rydym yn bwriadu creu TGAU newydd mewn Ffilm a’r Cyfryngau Digidol i gyd-fynd â'r cwricwlwm newydd. Byddai
hyn yn cymryd lle’r TGAU Astudiaethau Cyfryngau ac Astudiaethau Ffilm ar wahân sydd ar gael yn gyfredol.
Byddai'r TGAU newydd yn ymdrin ag ystod o gyfryngau digidol, gan gynnwys animeiddio, fideograffeg (recordio a
chadw delweddau symudol) a phodledu. Byddai'n cefnogi dysgwyr a oedd eisiau astudio ffilm a chyfryngau digidol
ar ôl eu TGAU neu sydd am weithio yn y meysydd hyn yn y dyfodol.
Ydych chi'n cytuno â'n cynllun i greu TGAU newydd mewn Ffilm a’r Cyfryngau Digidol?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod

Pam?
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Yn 2020, dim ond niferoedd bach o ddysgwyr a astudiodd TGAU mewn Dawns. Mae'r niferoedd isel o ddysgwyr sy'n
dewis y cymhwyster yn ei gwneud hi'n anodd i fyrddau arholi ei gynnig. Oherwydd hyn, nid ydym yn bwriadu creu
TGAU Dawns newydd wedi’i wneud ar gyfer Cymru. Byddwn yn dal i sicrhau bod gan ddysgwyr ddewis o
gymwysterau eraill sy'n asesu dawns.
Ydych chi'n cytuno â'n cynllun i sicrhau bod gan ddysgwyr yng Nghymru ddewis o gymwysterau sy'n asesu
dawns?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno

Pam?

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Yn lle arbenigo mewn un pwnc, mae'n well gan rai dysgwyr astudio cymhwyster sy'n cyfuno gwahanol feysydd
o'r celfyddydau mynegiannol. Gall y cymwysterau hyn fod yn ddefnyddiol wrth helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer swydd
yn y celfyddydau mynegiannol.
Rydym am sicrhau bod dysgwyr yn parhau i gael cyfle i astudio ar gyfer cymwysterau sy'n cyfuno gwahanol feysydd
o’r celfyddydau mynegiannol o fewn yr un cymhwyster.
A ydych chi'n cytuno â'n cynllun i barhau i gynnig dewis o gymwysterau sy'n cyfuno gwahanol
feysydd o’r celfyddydau mynegiannol o fewn yr un cymhwyster?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno

Pam?

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Adran 2: Iechyd a Lles
Mae Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles yn ymwneud â'r canlynol:
• Dysgu am fwyta'n iach a chydberthnasau iach
• Dysgu sut i wneud penderfyniadau da a delio â dylanwadau
• Dysgu sut i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles emosiynol
Nid ydym yn bwriadu creu cymhwyster newydd sy'n cwmpasu holl faes iechyd a lles. Nid ydym yn credu mai
cymhwyster yw'r ffordd orau o fesur y ffordd y mae dysgwyr yn meddwl am eu hiechyd a'u lles.
Mae'r maes hwn yn ymwneud â meddwl ac ymddwyn mewn ffordd sy'n helpu dysgwyr ac eraill i fyw bywydau iach a
hapus. Byddai'n anodd asesu hyn fel cymhwyster. Credwn hefyd y dylai ysgolion ganolbwyntio ar sicrhau bod gan eu
dysgwyr yr iechyd a lles gorau posibl yn hytrach na'u paratoi ar gyfer pasio asesiadau.
A ydych chi'n cytuno â'n cynllun i beidio â chreu cymhwyster newydd sy'n cwmpasu maes iechyd a
lles cyfan?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno

Pam?

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Ar hyn o bryd, gall dysgwyr astudio cymwysterau TGAU ar wahân mewn Bwyd a Maeth, Addysg Gorfforol, ac Iechyd
a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. Mae'r pynciau hyn yn cyd-fynd yn dda â'r cwricwlwm newydd. Mae angen inni
edrych ar y cymwysterau yn y pynciau hyn a'u newid er mwyn sicrhau y gellir eu haddysgu a'u hasesu yn unol â'r
cwricwlwm newydd.
Mae cael TGAU ar wahân yn y pynciau hyn yn helpu dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn gwahanol
bynciau. Mae hefyd yn cefnogi dysgwyr i ganolbwyntio mwy ar y pynciau o'u dewis nhw, ac i'w hastudio ar ôl eu TGAU
os ydyn nhw am wneud hynny.
Ydych chi'n cytuno a’n cynllun i edrych ar y TGAU Bwyd a Maeth, Addysg Gorfforol, ac Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, a Gofal Plant a'u newid?
Pwnc

Cytuno'n
gryf

Tueddu
i gytuno

Ddim yn
cytuno nac
yn
anghytuno

Tueddu i
anghytuno

Anghytuno'n
gryf

Ddim yn
gwybod

Pam?

Bwyd a Maeth
Addysg Gorfforol
Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, a
Gofal Plant
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Adran 3: Y Dyniaethau
Mae Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau yn ymwneud ag:
• Archwilio hanes, daearyddiaeth, crefydd, busnes, diwylliant a
chymdeithas yng Nghymru a ledled y byd.

Mae Busnes, Daearyddiaeth, Hanes ac Astudiaethau Crefyddol yn bynciau poblogaidd y mae llawer o ddysgwyr yn astudio
TGAU ynddynt ar hyn o bryd.
Credwn y dylai dysgwyr barhau i allu astudio TGAU yn y meysydd hyn yn y dyfodol. Fodd bynnag, credwn y bydd
angen edrych ar yr hyn sydd wedi'i gynnwys yn y pynciau hyn a sut y caiff ei asesu a'i newid fel ei fod yn cyfateb i'r
cwricwlwm newydd. Dylai'r cymwysterau hyn hefyd baratoi dysgwyr yn well i astudio'r pynciau hyn ar ôl eu TGAU os
ydyn nhw am wneud hynny.
Ydych chi'n cytuno â'n cynllun i edrych ar y TGAU Busnes, Daearyddiaeth, Hanes ac Astudiaethau
Crefyddol a'u newid?
Pwnc

Cytuno'n
gryf

Tueddu
i gytuno

Ddim yn
cytuno nac
yn
anghytuno

Tueddu i
anghytuno

Anghytuno'n
gryf

Ddim yn
gwybod

Pam?

Busness
Daearyddiaeth
Hanes
Astudiaethau Crefyddol
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Mae astudiaethau cymdeithasol yn rhan bwysig o Faes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau. Ar hyn o bryd, nid oes
TGAU yn y pwnc hwn. Credwn y byddai'n syniad da creu TGAU mewn Astudiaethau Cymdeithasol. Byddai'r TGAU
hwn yn helpu dysgwyr i archwilio ac ymchwilio i ddigwyddiadau a materion pwysig yn eu hardal leol ac ymhellach
i ffwrdd. Gallai dysgwyr astudio gwahanol bynciau y mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddynt, gan gynnwys pwy
ydyn ni ac o ble rydyn ni'n dod, y byd o'n cwmpas, a hawliau dynol.
Nid ydym yn siŵr a fyddai digon o ysgolion yn cynnig y TGAU newydd hwn i'w gwneud hi'n bosibl ei greu. Byddwn yn
gwirio hyn gydag ysgolion cyn i ni benderfynu a allwn ei greu.
Pe baem yn creu TGAU newydd mewn Astudiaethau Cymdeithasol, gallai ddisodli rhai TGAU eraill, gan gynnwys
dinasyddiaeth, cymdeithaseg a'r gyfraith.
Ydych chi'n cytuno â'n cynllun i greu TGAU Astudiaethau Cymdeithasol newydd?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno

Pam?

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Ar hyn o bryd, dim ond fel cymwysterau TGAU ar wahân y gall dysgwyr astudio pynciau yn y dyniaethau. Ar hyn
o bryd, rydym yn ystyried creu TGAU Dyniaethau newydd sy'n cwmpasu holl bynciau’r dyniaethau mewn un
cymhwyster.
Credwn y byddai hyn yn caniatáu i ddysgwyr wneud y cysylltiadau rhwng gwahanol bynciau o fewn y dyniaethau. Mae
hefyd yn cyfateb i'r ffordd y mae'r cwricwlwm newydd wedi'i drefnu. Credwn y byddai'r TGAU newydd hwn yn helpu
dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth ar draws pob pwnc yn y Maes hwn.
Nid ydym yn siŵr a fyddai digon o ysgolion yn cynnig y TGAU newydd hwn i’w gwneud yn bosibl ei greu. Byddwn
yn gwirio hyn gydag ysgolion cyn i ni benderfynu a allwn ei greu.

Credwn y byddai'r cymhwyster yn gyfwerth ag oddeutu dau TGAU. Byddai dysgwyr yn ei astudio yn lle TGAU ar wahân
ym mhynciau’r dyniaethau. Cyn i ni wneud unrhyw gynlluniau pellach ar gyfer y TGAU Dyniaethau newydd hwn, mae
angen i ni wybod a fyddai digon o ddysgwyr eisiau ei astudio.
A ydych chi'n cytuno â'n cynllun i ddatblygu
cynigion ar gyfer TGAU Dyniaethau newydd?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

Pam?

Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Adran 4: Ieithoedd, Llythrennedd a
Chyfathrebu

Mae Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu yn ymwneud â'r canlynol:
• Dysgu am ieithoedd
• Deall a defnyddio'r Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol
• Deall a chreu llenyddiaeth
Rydym yn bwriadu creu TGAU newydd yn Saesneg a Chymraeg sy'n ymdrin ag iaith a llenyddiaeth, yn lle’r TGAU
iaith a llenyddiaeth ar wahân sydd gennym ni ar hyn o bryd.
Credwn y byddai'r TGAU newydd hyn yn gyfwerth ag oddeutu 1½ TGAU. Byddent tua'r un lefel o anhawster â'r
TGAU cyfredol i'w gwneud yn addas i'r mwyafrif o ddysgwyr.
Credwn fod cyfuno llenyddiaeth ac iaith yn un cymhwyster yn synhwyrol gan y byddai'n ei gwneud hi'n haws creu
cysylltiadau rhwng iaith a llenyddiaeth. Byddai hefyd yn rhoi mwy o hyblygrwydd a dewis i ddysgwyr o ran pa
gymwysterau eraill y maen nhw'n eu hastudio. Er enghraifft, trwy gymryd cymhwyster cyfun, gallai dysgwyr ddewis
cymryd cymhwyster arall mewn pwnc gwahanol.
Ydych chi'n cytuno â'n cynllun i greu dau TGAU cyfun newydd mewn iaith a llenyddiaeth ar gyfer
Cymraeg a Saesneg? Byddai'r cymwysterau hyn yn gyfwerth ag oddeutu 1½ TGAU.
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno

Pam?

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Mae Llywodraeth Cymru eisiau i fwy o ddysgwyr fod yn siaradwyr Cymraeg hyderus pan fyddant yn gorffen yn yr ysgol.
Mae'r cwricwlwm newydd yn gosod disgwyliad y bydd dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ysgolion
cyfrwng Saesneg yn datblygu eu sgiliau Cymraeg ar gyflymder gwahanol.
Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yn astudio TGAU Cymraeg ail iaith. Mae
hyn wedi helpu mwy o ddysgwyr i wella eu Cymraeg. Mae hefyd yn ddefnyddiol i ddysgwyr gael TGAU lawn mewn
Cymraeg yn lle cymhwyster llai.
Rydym yn bwriadu creu TGAU Cymraeg newydd. Ni fyddai'r TGAU hwn yn cael ei alw'n Gymraeg ail iaith. Byddai'n
gyfwerth ag oddeutu 1½ TGAU.
Byddai'r TGAU newydd ychydig yn anoddach na'r TGAU Cymraeg ail iaith cyfredol. Gallai hyn olygu bod ysgolion yn treulio
mwy o amser yn addysgu Cymraeg i ddysgwyr, a fyddai’n helpu dysgwyr i ddod yn well ac yn fwy hyderus yn y Gymraeg.
Ydych chi'n cytuno â'n cynllun cael gwared â i gynnig y TGAU Cymraeg ail iaith cyfredol a chreu TGAU Cymraeg newydd
ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg? Byddai'r TGAU newydd yn gyfwerth ag oddeutu 1½ TGAU.
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf

Pam?

Ddim yn gwybod
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Rydym yn bwriadu creu rhai cymwysterau Cymraeg bach newydd i'w hastudio ochr yn ochr â'r TGAU Cymraeg newydd
yr ydym yn siarad amdano yn y cwestiwn blaenorol.
Byddai'r cymwysterau hyn yn canolbwyntio ar helpu dysgwyr i wella gwahanol sgiliau, gan gynnwys darllen,
ysgrifennu, gwrando a siarad.
Gellid asesu'r cymwysterau hyn gan ddefnyddio technoleg ddigidol ar adeg pan fydd dysgwyr yn barod. Byddent yn
cael eu canlyniadau asesu’n gyflym fel bod eu hathrawon yn gwybod sut i'w helpu i wella.
A ydych chi'n cytuno â'n cynllun i greu rhai cymwysterau Cymraeg bach newydd y gellir eu hastudio
ochr yn ochr â TGAU i helpu dysgwyr i wella gwahanol sgiliau yn Gymraeg?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno

Pam?

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Ar hyn o bryd, Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg yw'r ieithoedd rhyngwladol mwyaf poblogaidd a astudir yng Nghymru.
Rydym yn bwriadu parhau i gynnig yr ieithoedd hyn. Fodd bynnag, rydym am wneud y cymwysterau yn fwy hygyrch,
perthnasol, atyniadol ac apelgar. Rydym hefyd eisiau iddyn nhw wneud gwell defnydd o dechnoleg.
Ydych chi'n cytuno â'n cynllun i edrych ar TGAU yn Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg a'u newid?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod

Pam?
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Rydym yn bwriadu creu cymwysterau bach mewn ystod ehangach o ieithoedd rhyngwladol. Byddai hyn yn caniatáu i
ddysgwyr astudio iaith heblaw Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg.
Gellid cymryd y cymwysterau hyn ochr yn ochr ag iaith arall ond ni fyddent yn cymryd cymaint o amser i'w hastudio ag ar
gyfer TGAU. Gallai hyn olygu bod mwy o ddysgwyr yn astudio iaith nag sydd yn astudio iaith ar hyn o bryd.
Ydych chi'n cytuno â'n cynllun i greu cymwysterau bach mewn ystod o ieithoedd rhyngwladol?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

Pam?

Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Mae ystod o gymwysterau Iaith Arwyddion Prydain eisoes ar gael ar wahanol lefelau o anhawster. Mae Lloegr yn
ystyried creu TGAU mewn Iaith Arwyddion Prydain. Os bydd hyn yn digwydd, byddem yn sicrhau y gallai dysgwyr
yng Nghymru ddewis y cymhwyster hwn.
A ydych chi'n cytuno â'n cynllun i sicrhau y gall dysgwyr barhau i astudio cymwysterau Iaith Arwyddion Prydain
ar ystod o wahanol lefelau o anhawster, gan gynnwys unrhyw TGAU Iaith Arwyddion Prydain newydd a wneir yn
Lloegr?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno

Pam?

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Adran 5: Mathemateg a Rhifedd
Mae Maes Dysgu a Phrofiad mathemateg a rhifedd yn ymwneud â'r canlynol:
• Deall rhifau
• Deall symbolau mewn mathemateg
• Archwilio siapiau a mesur
• Dysgu am ystadegau a thebygolrwydd
Rydym yn bwriadu creu un cymhwyster Mathemateg TGAU, a fyddai'n gyfwerth ag oddeutu 1½ TGAU yn fras.
Byddai hyn yn lle'r ddau TGAU Mathemateg a Rhifedd ar wahân sydd gennym ar hyn o bryd. Byddai'r TGAU newydd
hwn yn profi sgiliau mathemateg a rhifedd yn yr un cymhwyster.
Credwn ei bod yn gwneud synnwyr i gyfuno mathemateg a rhifedd oherwydd bod y cwricwlwm newydd yn eu
rhoi at ei gilydd, ac oherwydd bod y TGAU Mathemateg a Rhifedd eisoes yn ymdrin â llawer o'r un pynciau.
A ydych chi'n cytuno â'n cynllun i greu un cymhwyster TGAU Mathemateg yn lle'r ddau TGAU Mathemateg a
Rhifedd ar wahân sydd gennym ar hyn o bryd? Byddai'r TGAU newydd yn gyfwerth ag oddeutu 1½ TGAU.
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod

Pam?
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Rydym yn bwriadu creu cymhwyster bach newydd sy'n profi'r sgiliau rhif sydd eu hangen arnoch mewn bywyd bob
dydd. Gellid ei astudio ochr yn ochr â'r TGAU Mathemateg newydd yr ydym eisoes wedi siarad amdano. Byddai'r
cymhwyster bach newydd hwn yn helpu dysgwyr nad ydynt efallai'n cael C mewn TGAU Mathemateg i ddangos yr
hyn y maent yn ei wybod, yn ei ddeall ac yn gallu gwneud.
Gallai'r cymhwyster hwn gefnogi dysgwyr wrth iddynt symud o'r ysgol i'r coleg, i hyfforddiant neu i’r byd gwaith.
Credwn y dylid profi'r cymhwyster hwn ar y sgrin yn hytrach nag ar bapur. Rydym hefyd yn meddwl y dylid gallu ei
wneud pan fydd dysgwyr yn barod, yn hytrach na gorfod aros tan ddiwedd Blwyddyn 11.
Ydych chi'n cytuno â'n cynllun i greu cymhwyster bach newydd i brofi sgiliau rhif ar y sgrin?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf

Pam?

Ddim yn gwybod
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Mae rhai dysgwyr yn mwynhau mathemateg yn fawr ac eisiau parhau i'w hastudio ar ôl cwblhau eu TGAU. Mae
cymhwyster Mathemateg Ychwanegol eisoes yn bodoli, sy'n anoddach na'r TGAU, y gall dysgwyr ei ddewis. Mae'r
cymhwyster hwn yn helpu i baratoi dysgwyr sydd eisiau astudio mathemateg ar Safon UG.
Rydym yn bwriadu sicrhau bod cymhwyster Mathemateg Ychwanegol ar gael i ddysgwyr. Ydych chi'n cytuno?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

Pam?

Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Adran 6: Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Mae Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn ymwneud â'r canlynol:
• Deall pwysigrwydd gwyddoniaeth a thechnoleg
• Dysgu am ddylunio a pheirianneg, pethau byw, mater, grymoedd ac ynni,
a sut mae cyfrifiaduron yn gweithio.
Ar hyn o bryd, gall dysgwyr astudio TGAU ar wahân mewn Cyfrifiadureg, yr Amgylchedd Adeiledig, Dylunio a
Thechnoleg, a Thechnoleg Ddigidol. Byddai cadw'r cymwysterau hyn ar wahân yn sicrhau bod dysgwyr yn dal i
allu astudio'r gwahanol bynciau mewn mwy o fanylder os ydyn nhw am wneud hynny.
Mae'r TGAU Amgylchedd Adeiledig a'r TGAU Technoleg Ddigidol yn gymwysterau newydd sbon sy'n dechrau'r
flwyddyn nesaf. Mae dysgwyr ac athrawon eisoes wedi ein helpu i benderfynu beth ddylai'r cymwysterau hyn ei
gynnwys. Os ydych chi'n credu bod angen newid y TGAU hyn, byddwn yn meddwl am y newidiadau hyn, ac yn
penderfynu a ddylid gwneud y newidiadau hyn yn syth neu yn y dyfodol.
A ydych chi'n cytuno â'n cynllun i adolygu'r TGAU mewn Cyfrifiadureg, yr Amgylchedd Adeiledig, Dylunio a
Thechnoleg, a Thechnoleg Ddigidol a'u newid os oes angen?
Pwnc

Cytuno'n
gryf

Tueddu
i gytuno

Ddim yn
cytuno nac
yn
anghytuno

Tueddu i
anghytuno

Anghytuno'n
gryf

Ddim yn
gwybod

Pam?

Cyfrifiadureg
Yr Amgylchedd Adeiledig
Dylunio a Thechnoleg
Technoleg Ddigidol
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Mae dysgwyr ac athrawon wedi dweud wrthym yr hoffent gael cymhwyster peirianneg newydd sy'n paratoi dysgwyr
yn well i astudio a gweithio ym maes peirianneg yn y dyfodol.
Credwn y dylid cael TGAU newydd mewn peirianneg sy'n canolbwyntio ar beirianneg ymarferol mewn sefyllfaoedd bywyd
go iawn.
Byddai'r cymhwyster newydd hwn yn disodli rhai o'r cymwysterau peirianneg y gall dysgwyr yng Nghymru eu
hastudio ar hyn o bryd.
Ydych chi'n cytuno â'n cynllun i greu TGAU newydd mewn peirianneg?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno
Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

Pam?

Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Ar hyn o bryd, mae llawer o gymwysterau TGAU mewn gwyddoniaeth. Nid yw pob ysgol yn cynnig pob cymhwyster ac
nid yw pob un o'r TGAU yn caniatáu i ddysgwyr symud ymlaen i gymwysterau gwyddoniaeth Safon UG.
Byddai cael un TGAU mewn gwyddoniaeth y mae pawb yn ei gymryd yn ei gwneud hi'n symlach ac yn decach i ddysgwyr
ledled Cymru. Gan fod llawer o gynnwys i'w gwmpasu mewn gwyddoniaeth, mae'r cymhwyster hwn yn debygol o fod yn
gyfwerth â dau TGAU.
Byddai'r TGAU newydd hwn yn cael ei ddylunio fel bod dysgwyr yn deall sut mae gwyddoniaeth yn gweithio a sut rydyn
ni'n ei defnyddio yn ein bywydau.
Ydych chi'n cytuno â'n cynllun i greu TGAU Gwyddoniaeth newydd?
Byddai'r TGAU newydd yn gyfwerth a tua dau TGAU.
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno

Pam?

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Rydym hefyd yn bwriadu creu ystod o gymwysterau gwyddoniaeth bach i gefnogi'r TGAU Gwyddoniaeth newydd
yr ydym yn siarad amdano yn y cwestiwn blaenorol.
Byddai'r cymwysterau hyn yn gyfwerth ag oddeutu draean neu ddwy ran o dair TGAU.
Efallai y bydd yn bosibl i ddysgwyr sydd am ddewis sawl un o'r cymwysterau bach hyn eu cyfuno i greu TGAU
ychwanegol.
Byddai'r cymwysterau newydd yn caniatáu i ddysgwyr astudio mwy o bynciau mewn gwyddoniaeth, y gellid eu profi
mewn gwahanol ffyrdd, nid trwy arholiadau ysgrifenedig yn unig.
A ydych chi'n cytuno â'n cynllun i greu ystod o gymwysterau gwyddoniaeth bach y gellir eu dewis yn
ychwanegol at y TGAU Gwyddoniaeth newydd yr ydym yn siarad amdano yn y cwestiwn blaenorol?
Cytuno'n gryf
Tueddu i gytuno

Pam?

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Adran 7: Sgiliau Cyfannol
Dywed y cwricwlwm newydd y dylai ysgolion helpu dysgwyr i ddatblygu sgiliau mewn
meddwl yn ofalus am faterion pwysig, datrys problemau, creadigrwydd, cynllunio, ac
effeithiolrwydd personol.
Mae'r sgiliau hyn yr un fath â'r rhai sy'n cael eu hasesu ar hyn o bryd gan y Dystysgrif Her
Sgiliau. Mae angen i ni bellach sicrhau eu bod yn cael eu hasesu mewn ffordd y gall pob
dysgwr ymdopi ag ef, ac sy'n gyfwerth â'r cwricwlwm newydd.
Ar hyn o bryd, mae pob dysgwr yng Nghymru yn astudio cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau ochr yn ochr â'u TGAU.
Mae dysgwyr ac athrawon eisoes wedi dweud wrthym fod y Dystysgrif Her Sgiliau yn helpu dysgwyr i ennill sgiliau
defnyddiol. Maent hefyd wedi dweud wrthym y dylai'r Dystysgrif Her Sgiliau ganiatáu i ddysgwyr ganolbwyntio mwy
ar eu diddordebau, ac y dylai fod yn haws i bob dysgwr ei rheoli.
I gyd-fynd â'r cwricwlwm newydd, dylai'r Dystysgrif Her Sgiliau roi mwy o gyfleoedd gwahanol i ddysgwyr ddatblygu a
dangos eu sgiliau. Dylai ysgolion hefyd allu dewis sut i addysgu'r Dystysgrif Her Sgiliau fel ei bod yn cyd-fynd â
chwricwlwm eu hysgol.
A ydych chi'n cytuno â'n cynllun i newid y Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol/Sylfaenol i'w gwneud yn
symlachac yn fwy cyfleus i ddysgwyr ac ysgolion? ?
Cytuno'n gryf

Tueddu i gytuno

Pam?

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno
Tueddu i anghytuno
Anghytuno'n gryf
Ddim yn gwybod
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Adran 8: Amdanoch chi
Ydych chi'n ddysgwr?
Ydw
Nac ydw

Os nad ydych chi'n ddysgwr, dywedwch
wrthym ym mha rinwedd rydych chi'n ymateb
(er enghraifft, rhiant/gofalwr neu athro).

Os ydych chi'n ddysgwr yn yr ysgol, dywedwch wrthym
ym mha flwyddyn rydych chi ynddi, neu dywedwch
wrthym a ydych chi'n dysgu yn y coleg, y brifysgol, neu
rywle arall.
Blwyddyn 6 ac is
Blwyddyn 7 - 9

Os oes gennych unrhyw beth arall yr hoffech
ei ddweud am ein hymgynghoriad,
defnyddiwch y gofod isod.

Blwyddyn 10 - 11
Blwyddyn 12 - 13
Coleg addysg bellach
Prifysgol
Eraill (nodwch)
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Adran 9: Asesu effaith ein cynigion
Sut y gallwn ni leihau unrhyw effeithiau negyddol y gallai ein cynlluniau eu cael?

A fyddai gan ein cynlluniau unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol eraill nad
ydym eisoes wedi siarad amdanynt? Dewiswch o'r rhestr isod.
Ie, byddai ein cynlluniau yn cael effeithiau cadarnhaol eraill
Ie, byddai ein cynlluniau yn cael effeithiau negyddol eraill
Na, ni fyddai ein cynlluniau yn cael unrhyw effeithiau eraill
Ddim yn gwybod

Os byddai ein cynlluniau yn cael unrhyw
effeithiau eraill, eglurwch isod.

Rhaid i
Cymwysterau
Cymru wirio a yw'r
newidiadau a
wnawn i
gymwysterau yn
cael effaith
gadarnhaol neu
negyddol. Hoffem i
bawb sy'n cymryd
rhan yn yr
ymgynghoriad hwn
ateb rhai
cwestiynau am hyn.

A fyddai ein cynlluniau yn cael unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd eu hoedran,
anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu
gred, rhyw, neu gyfeiriadedd rhywiol nad ydym eisoes wedi siarad amdanynt?
Ie, byddai ein cynlluniau yn cael effeithiau cadarnhaol eraill

Os byddai ein cynlluniau yn cael unrhyw effeithiau eraill, eglurwch isod.

Ie, byddai ein cynlluniau yn cael effeithiau negyddol eraill
Na, ni fyddai ein cynlluniau yn cael unrhyw effeithiau eraill
Ddim yn gwybod
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A fyddai ein cynlluniau yn cael unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol ar ddefnydd pobl o'r Gymraeg nad
ydym eisoes wedi siarad amdanynt?
Ie, byddai ein cynlluniau yn cael effeithiau cadarnhaol eraill

Os byddai ein cynlluniau yn cael unrhyw effeithiau eraill, eglurwch isod.

Ie, byddai ein cynlluniau yn cael effeithiau negyddol eraill
Na, ni fyddai ein cynlluniau yn cael unrhyw effeithiau eraill
Ddim yn gwybod

A fyddai ein cynlluniau yn cael unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol ar drin y Gymraeg yn gyfartal â'r
iaith Saesneg nad ydym eisoes wedi siarad amdanynt?
Ie, byddai ein cynlluniau yn cael effeithiau cadarnhaol eraill

Os byddai ein cynlluniau yn cael unrhyw effeithiau eraill, eglurwch isod.

Ie, byddai ein cynlluniau yn cael effeithiau negyddol eraill
Na, ni fyddai ein cynlluniau yn cael unrhyw effeithiau eraill
Ddim yn gwybod
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Adran 10:
Y camau nesaf

Sut y byddwn yn defnyddio'ch adborth
Ar ôl i ni ddarllen a meddwl am yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad, byddwn yn penderfynu a ddylid
derbyn, newid neu wrthod pob cynllun. Bydd hyn yn penderfynu pa gymwysterau wedi’u gwneud ar
gyfer Cymru a fydd ar gael yn y dyfodol.
Ar ôl i ni benderfynu, byddwn yn cyhoeddi adroddiad ar yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad ar ein
gwefan. Byddwn hefyd yn dweud pam ein bod yn gwneud ein penderfyniadau, a sut rydym wedi ystyried
adborth i’r ymgynghoriad.
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Beth sy'n digwydd nesaf
Ar ôl i ni gyhoeddi’r adroddiad ar yr ymgynghoriad hwn, byddwn yn cychwyn dau ddarn newydd o waith:
1. Datblygu ac ymgynghori ar gynlluniau manwl ar gyfer pob cymhwyster sydd wedi’i wneud ar gyfer Cymru, gan gynnwys y cynnwys a'r dulliau asesu
ar gyfer pob un
2. Cymryd camau i sicrhau bod ystod o gymwysterau eraill ar gael, ochr yn ochr ag unrhyw gymwysterau sydd wedi'u gwneud ar gyfer Cymru.
Os hoffech ddarganfod mwy am ein gwaith ar gymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd, gan gynnwys ein hymgynghoriadau yn y
dyfodol, gallwch ein dilyn ar Twitter.

32

