Sgiliau’r Dyfodol:

Adroddiad ar Ymgynghoriad Y
Dystysgrif Her Sgiliau Uwch a
Bagloriaeth Cymru Uwch 2020
Fersiwn gryno

Helô

Adborth cyffredinol

Cymwysterau Cymru ydym ni

I grynhoi, dywedodd pobl y bydd y cynigion yn:

Rydym yn sicrhau bod cymwysterau yng Nghymru yn diwallu anghenion dysgwyr.
Rhan o’n rôl yw edrych ar gymwysterau i sicrhau eu bod mor effeithiol â phosibl. Os ydym
yn credu bod angen eu gwella, rydym yn siarad â nifer o bobl i’n helpu i benderfynu pa
newidiadau i’w gwneud.
Felly, o fis Medi i fis Tachwedd 2020, gofynnwyd i bobl am ein cynlluniau i newid y
Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (SCC Uwch) a Bagloriaeth Cymru Uwch (Bagloriaeth
Cymru).

428

o ddysgwyr

o athrawon a
darparwyr addysg

ei gwneud yn haws i ddysgwyr ac athrawon i’w reoli
ennyn diddordeb dysgwyr yn fwy
lleihau faint o waith ac asesu sy’n cael ei ddyblygu
decach i bob dysgwr
helpu dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt ar
gyfer bywyd a chyflogaeth yn y dyfodol

Ond mae angen i ni wneud yn siŵr:

o bobl ran, gan gynnwys:

158

helpu i wneud y cymhwyster yn gliriach ac yn haws i’w ddeall

● cysylltu’n well â’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Gallwch ddarllen mwy yma.			Cymerodd
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●
●
●
●
●

17

o sefydliadau
addysg

30

o unigolion

● bod canllawiau a gwybodaeth glir am y cymhwyster newydd
● nad yw’r cymhwyster yn cael ei ystyried yn llai pwysig
● bod athrawon ac ysgolion yn cael y cymorth, yr amser a’r

adnoddau sydd eu hangen arnynt i wneud y newidiadau hyn.
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Cynnig 1:
Rydym am ganolbwyntio ar gymhwyster y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch a dod
â fframwaith Bagloriaeth Uwch Cymru i ben (ei derfynu).

Wyt ti’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf 32%
Dwi’n cytuno 32%
Dwi’n cytuno’n rhannol 16%
Dwi’n anghytuno 3%

64%

Dwi’n anghytuno’n gryf 4%

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

Dwi ddim yn siŵr 13%

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● gwneud y cymhwyster yn gliriach i ddysgwyr, athrawon ac eraill ei ddeall
● decach i ddysgwyr, yn enwedig os nad ydynt yn pasio’r cymwysterau eraill sydd
eu hangen ar gyfer fframwaith Bagloriaeth Cymru

● fwy gwerthfawr fel cymhwyster annibynnol
● lleihau llwyth gwaith dysgwyr ac athrawon.

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod staff yn cael amser a hyfforddiant i gyflwyno’r cymhwyster newydd yn dda.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad oherwydd:
● mae prifysgolion ac eraill yn gyfarwydd ag enw a fframwaith Bagloriaeth Cymru
● mae Bagloriaeth Cymru Uwch o fudd i rai dysgwyr.

Rwy’n credu bod mwy o ffocws ar wneud y
SCC [Uwch] yn gymhwyster cwbl annibynnol
yn ei gwneud yn llawer cliriach i bawb sy’n
gysylltiedig, gan gynnwys prifysgolion.
Gweithiwr addysg proffesiynol
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Cynnig 2:

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:

Rydym am i’r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch helpu dysgwyr i ddatblygu a
defnyddio sgiliau mewn ffyrdd a fydd yn eu paratoi ar gyfer cyflogaeth,
dysgu gydol oes a dinasyddiaeth weithgar.

● cefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau ar gyfer eu dyfodol
● berthnasol ac yn cynnwys sgiliau bywyd go iawn, ymarferol a sgiliau

Wyt ti’n cytuno?

● cefnogi dysgwyr i symud i addysg uwch neu gyflogaeth ac i ddod yn
ddinasyddion gweithgar

Dwi’n cytuno’n gryf 50%

● datblygu sgiliau sy’n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr a

Dwi’n cytuno 39%

phrifysgolion

Dwi’n cytuno’n rhannol 8%
Dwi’n anghytuno

1%

Dwi’n anghytuno’n gryf 0%
Dwi ddim yn siŵr

2%

sy’n gysylltiedig â gwaith

89%

Roedd 89% o bobl
yn cytuno’n gryf
neu’n cytuno â’r
cynnig hwn.

● cysylltu’n well â’r Cwricwlwm newydd i Gymru
● symlach i’w gyflawni.

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod canllawiau clir ar sut i gynllunio gweithgareddau ac asesiadau
● bod dysgwyr yn gallu cynllunio eu hastudiaethau eu hunain.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad oherwydd:
● dydyn nhw ddim yn gweld gwerth i’r cymhwyster
● dylid cynnwys y sgiliau hyn ym mhob cymhwyster, yn hytrach nag
mewn un.

Mae’n bwysig bod yn barod ar gyfer
cyflogaeth gan mai dyna fyddwn ni ynddo am
y rhan fwyaf o’n bywydau ar ôl addysg. Mae
hefyd yn dda dysgu sut i fod yn ddinesydd
da gan y byddai hynny’n eich helpu ym mhob
agwedd ar fywyd.

Dysgwr
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Cynnig 3:
Er mwyn paratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth, dysgu gydol oes a dinasyddiaeth weithgar,
dylai’r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch newydd ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr ddatblygu
a dangos eu sgiliau mewn cyd-destunau yn seiliedig ar Nodau Datblygu Cynaliadwy’r
Cenhedloedd Unedig a nodau llesiant Cymru.

Wyt ti’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf 22%
Dwi’n cytuno 42%
Dwi’n cytuno’n rhannol 16%
Dwi’n anghytuno 5%
Dwi’n anghytuno’n gryf 4%

64%

Dwi ddim yn siŵr 11%

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:
●
●
●
●

canolbwyntio ar faterion sy’n bwysig ac yn berthnasol i fywydau dysgwyr
adlewyrchu rhai o’r heriau mwyaf mae cymdeithas yn eu hwynebu
cefnogi dysgwyr i ddod yn ddinasyddion gweithgar
cysylltu’n well â’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod y ffocws ar ddatblygu sgiliau nid cynnwys
● bod dysgwyr yn gallu dewis eu pynciau eu hunain
● bod fframweithiau eraill yn cael eu cynnwys i helpu dysgwyr i feddwl am
faterion pwysig a pherthnasol heddiw.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad oherwydd:
● mae’r rhain yn faterion cymhleth i ddysgwyr eu deall
● mae’n rhoi gormod o bwyslais ar gynnwys, yn hytrach na sgiliau.

Mae’n swnio fel peth da iawn i’w wneud oherwydd rwy’n
teimlo y gallai agor llygaid pobl i’r sefyllfaoedd hyn fel
newid yn yr hinsawdd hyd yn oed yn fwy. Bydd hefyd yn
paratoi pobl ar gyfer eu dyfodol drwy gwblhau heriau/
prosiectau unigol ar faterion byd-eang. Rwyf yn gwybod
yn barod ar beth rwyf am wneud fy un i.

Dysgwr
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Cynnig 4:
Dylid lleihau strwythur y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch o 4 cydran i 3. Dylai 3 cydran
y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch newydd gynnwys: Cydran 1 — Prosiect Cymuned
Fyd-eang. Cydran 2 — Prosiect Cyrchfannau’r Dyfodol. Cydran 3 — Prosiect
Unigol.

Wyt ti’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf 36%
Dwi’n cytuno 38%
Dwi’n cytuno’n rhannol 12%

Dwi ddim yn siŵr 4%

●
●
●
●
●
●
●

gwella lles dysgwyr drwy leihau eu llwyth gwaith
gwella mwynhad dysgwyr o’r cymhwyster
fwy hylaw i athrawon
symlach i ddysgwyr ac athrawon
lleihau dyblygu dysgu ac asesu
gwella dealltwriaeth dysgwyr o bob cydran
cefnogi dysgwyr i gyflawni deilliannau gwell drwy ganolbwyntio ar
ansawdd nid maint

● amlygu gwerth a phwrpas y cymhwyster.

Dwi’n anghytuno 6%
Dwi’n anghytuno’n gryf 4%

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:

74%

Roedd 74% 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 canllawiau clir ar gynnwys, asesu a sut y byddai hyn yn
gweithio’n ymarferol.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad oherwydd:
● maen nhw’n meddwl ei fod yn creu risg y byddai cynnwys ac oriau
dysgu’r cymhwyster yn cael eu lleihau gormod

● mae’r cymhwyster ar lefel Uwch eisoes yn ddigon hylaw i athrawon
a dysgwyr.

Rwy’n credu y gellir ystyried 4
cydran yn ormod ac erbyn i chi
agosáu at y diwedd rydych chi wedi
colli cymhelliant ac ymroddiad
oherwydd maint a phwysau’r pwnc.

Dysgwr
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Cynnig 5:

Dylai 3 cydran y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch newydd ychwanegu at y
cymhwyster cyffredinol fel a ganlyn: Prosiect Cymuned Fyd-eang – 25% Prosiect
Cyrchfannau’r Dyfodol – 25% Prosiect Unigol – 50%

Wyt ti’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf 34%
Dwi’n cytuno 39%
Dwi’n cytuno’n rhannol 12%
Dwi’n anghytuno 5%
Dwi’n anghytuno’n gryf 4%
Dwi ddim yn siŵr 6%

73%

Roedd 73% 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:
●
●
●
●
●
●

amlygu bod y Prosiect Unigol yn cymryd mwy o amser ac ymdrech
rhoi mwy o gydbwysedd rhwng cydrannau
adlewyrchu faint o waith mae dysgwyr yn ei roi i bob cydran
haws ac yn gliriach i athrawon a dysgwyr ei ddeall
cymell dysgwyr i weithio’n galetach ar bob cydran
darparu strwythur clir dros y cwrs dwy flynedd.

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod ansawdd gwaith dysgwyr yn cael ei ystyried
● ei bod yn glir sut mae pob cydran yn cael ei hasesu
● nad yw’n rhoi gormod o bwysau ar ddysgwyr yn yr 2il flwyddyn.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad oherwydd:
● dylai pob cydran fod yn gyfartal
● efallai na fydd cryfderau dysgwyr yn addas i’r Prosiect Unigol.

...mae’r Prosiect Unigol yn aml yn cyfrannu’n helaeth at bortffolios ac yn aml
gellir ei ddefnyddio yn ystod cyfweliadau prifysgol, ac yn y datganiad personol i
ddangos y sgiliau a’r wybodaeth maen nhw wedi’u hennill o’r prosiect.

Dysgwr
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Cynnig 6:
Dylai’r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch newydd ganolbwyntio ar asesu’r 4 Sgìl
Cyfannol: Meddwl Beirniadol a Datrys Problemau, Creadigrwydd ac Arloesedd,
Cynllunio a Threfnu, ac Effeithiolrwydd Personol.

● symlach ac yn fwy hylaw i athrawon ei asesu
● helpu dysgwyr i ganolbwyntio ar ddatblygu’r pedwar Sgil Cyfannol
● osgoi dyblygu oherwydd bod llythrennedd a rhifedd eisoes yn cael eu hasesu

Dwi’n cytuno’n gryf 32%
Dwi’n cytuno 45%

mewn cymwysterau eraill

Dwi’n cytuno’n rhannol 12%

Dwi’n anghytuno’n gryf 5%
Dwi ddim yn siŵr 3%

● datblygu sgiliau sy’n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr
● helpu i baratoi dysgwyr ar gyfer dilyniant i addysg uwch a’r gweithle
● datblygu sgiliau pwysig nad ydynt yn cael eu datblygu’n dda mewn
cymwysterau eraill

Wyt ti’n cytuno?

Dwi’n anghytuno 3%

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:

77%

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

● cysylltu’n well â’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod canllawiau’n cael eu datblygu ar sut i asesu’r sgiliau
● bod athrawon yn cymryd rhan mewn penderfyniadau ynglŷn â sut i asesu’r
sgiliau

● bod llythrennedd a rhifedd yn dal i gael eu hystyried yn rhan bwysig o’r
Dystysgrif Her Sgiliau Uwch

● bod sgiliau eraill fel cyfathrebu, gwaith tîm, rheolaeth ariannol a sgiliau
dwyieithog wedi’u cynnwys.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad oherwydd:
● bydd enw da’r cymhwyster yn dioddef drwy beidio ag asesu llythrennedd,
rhifedd a sgiliau digidol

● dylid cynnwys y Sgiliau Cyfannol mewn pynciau eraill.

Drwy ganolbwyntio ar sgiliau mae
cyflogwyr a phrifysgolion yn eu
gwerthfawrogi, mae’n datblygu’r dysgwyr
yn ymgeisydd/ymgeiswyr mwy cyflawn ar
gyfer eu llwybr dewisol ar ôl Safon Uwch.

Ysgol
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Cynnig 7:
Bydd y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch newydd yn helpu dysgwyr i ddatblygu a
defnyddio eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a sgiliau digidol. Fodd bynnag, ni
fydd dysgwyr yn cael eu hasesu arnynt.

Wyt ti’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf 30%

Dwi ddim yn siŵr 4%

lleihau’r baich ar ddysgwyr sydd eisoes yn wynebu llawer o asesiadau
gwneud y cymhwyster yn haws i’w reoli ar gyfer dysgwyr
lleihau dyblygu a llwyth gwaith
rhoi rhyddid i ddysgwyr ddatblygu a chymhwyso’r sgiliau hyn heb wynebu
mwy o asesiadau
y sgiliau hyn yn eu hwynebu

Dwi’n cytuno’n rhannol 18%

Dwi’n anghytuno’n gryf 6%

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:

● lleihau’r anfanteision mae dysgwyr sy’n cael trafferth neu sydd â gallu is yn

Dwi’n cytuno 32%

Dwi’n anghytuno 10%

●
●
●
●
●

62%

Roedd 62% o bobl
yn cytuno’n gryf
neu’n cytuno â’r
cynnig hwn.

● helpu athrawon i ganolbwyntio ar gefnogi dysgwyr i ddatblygu’r Sgiliau
Cyfannol.

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● bod dysgwyr yn gallu dangos sut maen nhw wedi gwella eu sgiliau
llythrennedd, rhifedd a digidol gan fod y rhain yn sgiliau pwysig.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad oherwydd:
● ni fydd y sgiliau hyn yn cael eu blaenoriaethu os na fyddant yn cael eu
hasesu

● nid yw’n deg ar ddysgwyr os yw’r cymhwyster yn datblygu’r sgiliau hyn ond
ddim yn asesu cynnydd ynddynt.

Mae dysgwyr eisoes wedi cael eu hasesu ar eu
sgiliau llythrennedd a rhifedd ar sawl pwynt yn
eu gyrfa academaidd. Nid oes angen asesu sgiliau
Llythrennedd Digidol. Yn enwedig yn yr hinsawdd
bresennol hon mae dysgwyr yn dangos lefel uchel
iawn o gymhwysedd digidol.

Darparwr AB
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Cynnig 8:
Dylai pob cydran o’r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch newydd asesu’r 4 Sgìl Cyfannol. Gallai
pob sgìl gael ei bwysoli’n wahanol ar lefel cydran, ond rhaid i’r 4 sgìl gyfrannu’n gyfartal
at y cymhwyster yn ei gyfanrwydd.

Wyt ti’n cytuno?
Dwi’n cytuno’n gryf 21%
Dwi’n cytuno 41%
Dwi’n cytuno’n rhannol 18%
Dwi’n anghytuno 8%
Dwi’n anghytuno’n gryf 3%
Dwi ddim yn siŵr 9%

62%

Roedd 62% 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:
●
●
●
●
●

gosod strwythur asesu sy’n adlewyrchu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer pob prosiect
cyfyngu ar ddyblygu
helpu dysgwyr i ddatblygu mwy o sgiliau ar draws pob cydran
caniatáu i ddysgwyr ddangos eu gallu ym mhob sgil mewn gwahanol gyd-destunau
sicrhau bod pob Sgil Cyfannol yn cyfrannu’n gyfartal at y radd yn ei gyfanrwydd.

Ond fe ddywedon nhw fod angen i ni wneud yn siŵr:
● nad yw trefniadau’n ddryslyd i ddysgwyr
● bod mwy o fanylion am sut y byddai trefniadau asesu’n gweithio’n ymarferol.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad oherwydd:
● roedden nhw’n bryderus ynghylch dryswch
● gallai’r cynnig arwain at feichiau asesu diangen
● dylid rhoi mwy o bwysoliad i rai Sgiliau Cyfannol nag eraill o ran y cymhwyster yn ei

Canlyniad mwyaf cadarnhaol y newid hwn
fydd lleihau dyblygu asesiadau ar draws
y prosiectau. Mae’r strwythur presennol
yn asesu gormod o sgiliau heb ddigon o
ddyfnder felly gobeithio y dylai hyn osgoi
hyn rhag digwydd.

Gweithiwr addysg proffesiynol

gyfanrwydd.
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Cynnig 9:
Dylai’r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch newydd barhau i gael ei graddio A*-E.

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:
● cael ei raddio yn yr un modd â chymwysterau Lefel 3 eraill, gan
gynnwys Safon Uwch

Wyt ti’n cytuno?

● gliriach ac yn haws i’w ddeall
● ei gwneud yn glir bod gan yr SCC Uwch yr un gwerth â

Dwi’n cytuno’n gryf 63%

chymwysterau Lefel 3 eraill

Dwi’n cytuno 28%
Dwi’n cytuno’n rhannol

3%

Dwi’n anghytuno

2%

Dwi’n anghytuno’n gryf

2%

Dwi ddim yn siŵr

2%

● gyfarwydd i brifysgolion a chyflogwyr, sydd eisoes yn deall ac yn
defnyddio’r system raddio A*-E

91%

Roedd 91% o bobl
yn cytuno’n gryf
neu’n cytuno â’r
cynnig hwn.

● decach nag opsiynau graddio eraill
● creu cysylltiad clir rhwng faint o waith mae dysgwyr yn ei wneud a’u
gradd derfynol.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad oherwydd:
● roeddent o’r farn y byddai system raddio amgen yn fwy priodol...
model pasio/methu, neu fodel pasio/teilyngdod/rhagoriaeth.

Byddai marc uwch yn gallu dangos y gwaith caled
a wnaed yn y dystysgrif gan y myfyriwr, na fyddai
marc pasio yn unig yn ei adlewyrchu. Yn yr un modd,
byddai cael dull pasio/methu yn achosi i fyfyrwyr golli
diddordeb a pheidio â gweithio mor galed. Dyfyniad
rwy’n ei glywed yn aml am bynciau/cymwysterau pasio/
methu yw “Does dim ots, dim ond pasio sydd angen i mi
ei wneud”.

Dysgwr
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Cynnig 10:
Dylai dysgwyr allu cael gradd ar lefel cymhwyster heb orfod pasio pob cydran o’r
Dystysgrif Her Sgiliau Uwch newydd. Dylent barhau i allu ailsefyll unwaith fesul
cydran. Dylai’r radd uchaf a gyflawnwyd ar gyfer y gydran honno gyfrif tuag at radd
y cymhwyster.

Wyt ti’n cytuno?

Dwi’n cytuno’n rhannol 11%

Dwi ddim yn siŵr 4%

gynnwys Safon Uwch

● ei gwneud yn haws i ddysgwyr ei ddeall
● ei wneud yn decach ac yn rhoi ail gyfle i ddysgwyr lwyddo
● sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei ddal yn ôl gan amgylchiadau a allai
● cynnig cyfle i ddysgwyr ddangos a datblygu eu sgiliau
● annog dysgwyr i wella ar gyfer ailsefyll a chyflawni’r deilliannau gorau.

Dwi’n cytuno 35%

Dwi’n anghytuno’n gryf 4%

● gwneud yr SCC Uwch yr un fath â rhai cymwysterau Lefel 3 eraill, gan

effeithio ar eu perfformiad

Dwi’n cytuno’n gryf 40%

Dwi’n anghytuno 6%

Roedd pobl o’r farn bod hyn yn syniad da oherwydd byddai’n:

75%

Roedd 75% 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 y broses ar gyfer trefnu ailsefyll yn glir
● bod gwybodaeth glir am hyn.

Roedd eraill yn anghytuno â’r syniad oherwydd:
● dylid disgwyl i ddysgwyr basio pob cydran er mwyn ennill gradd ar lefel
cymhwyster

● roeddent yn pryderu y gallai hyn gael effaith negyddol ar sut mae’r
cymhwyster yn cael ei werthfawrogi.

Mae’r trefniadau presennol yn annheg.
Gall myfyrwyr ailsefyll cymwysterau
Lefel 3 eraill ond ni allant ailsefyll
elfennau o’r Dystysgrif Her Sgiliau
Uwch felly dylai’r newid hwn sicrhau
cydraddoldeb â chymwysterau eraill
sy’n cael eu hastudio.

Gweithiwr addysg proffesiynol
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Edrych ar yr effaith
Gofynnwyd i bobl sut y byddai’r cynigion hyn yn:

Effeithio ar ddysgwyr

Trin pawb yn gyfartal - Deddf Cydraddoldeb (2010)

Hyrwyddo’r Gymraeg

Dywedodd pobl y byddai’r cynigion hyn yn:

Dywedodd pobl y byddai’r cynigion hyn yn:

Dywedodd pobl y byddai’r cynigion hyn yn:

● gwella lles dysgwyr drwy leihau llwyth
gwaith a straen

● gwella annibyniaeth a mwynhad
dysgwyr o’r cymhwyster

● gadael i ddysgwyr ganolbwyntio ar
faterion sydd o ddiddordeb iddynt

● gwella ymgysylltiad athrawon a lleihau
eu llwyth gwaith

● cysylltu â’r Cwricwlwm newydd i Gymru.
Ond, mae angen gwell asesu, hyfforddiant
ac adnoddau i roi’r newidiadau hyn ar waith.

●
●
●
●

decach i bob dysgwr
rhoi cyfle i fwy o ddysgwyr gymryd rhan

● helpu i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o’r
Gymraeg

rhoi chwarae teg i bob dysgwr

● rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau

annog dysgwyr i barchu a deall amrywiaeth yn
well

● helpu i addysgu dysgwyr am ddiwylliant,

● helpu dysgwyr i ddeall cymunedau lleol a’r byd o’u
cwmpas.

Ond mae rhai pobl yn dweud:

● bod angen i ni sicrhau bod cymorth priodol ar

gael i ddysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

● y dylid cynnwys pynciau ychwanegol i hyrwyddo
gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o gydraddoldeb
ac amrywiaeth.

Cymraeg

hanes a hunaniaeth Cymru.

Ond mae rhai pobl yn dweud bod:

● angen gwneud yn siŵr bod dysgwyr yn gallu

dewis dilyn y cymhwyster yn yr iaith o’u dewis

● angen meddwl am sut y gellid cynnwys y
Gymraeg yn fwy yn y cymhwyster

● angen sicrhau bod adnoddau ac arweiniad
dwyieithog i gefnogi athrawon.

Diolch am ddarllen hwn
Bydd yn cymryd amser i ddatblygu’r SCC Uwch newydd. Rydym yn bwriadu gweithio gyda gweithwyr
proffesiynol a byrddau arholi fel y gall y cymhwyster newydd ddechrau ym mis Medi 2023.
Rydym hefyd yn edrych ar yr holl gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr 14-16 mlwydd oed. Mae hyn yn
cynnwys yr SCC Cenedlaethol / Sylfaen a fframwaith cysylltiedig Bagloriaeth Cymru.
Gallwch ddarllen mwy am ein cynlluniau yma:
				qualificationswales.org/media/7130/adroddiad-penderfyniadau-ymgynghori.pdf
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