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Rhagair
Mae diwygio'r cwricwlwm a chymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14–16 oed yn gyfle unwaith
mewn cenhedlaeth i arloesi a chydweithio ar draws y sector addysg yng Nghymru. Yn
gynharach eleni, gwnaethom ymgynghori â thua 1500 o ddysgwyr, rhieni, athrawon,
darlithwyr a chyflogwyr yng Nghymru. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn amlinellu ein
penderfyniadau ar yr ystod o bynciau a ddylai fod ar gael yn y dyfodol a sut y byddwn yn
cyd-lunio datblygiad y genhedlaeth nesaf o gymwysterau TGAU.
Bydd y system addysg a chymwysterau yn croesawu cyfleoedd a heriau newydd yn ystod y
blynyddoedd nesaf. O fis Medi 2022, gyda chyflwyno'r cwricwlwm newydd, gall ysgolion
deilwra eu haddysgu a'u dysgu fel ei fod yn berthnasol i ddysgwyr, a'u hanghenion a'u
hamgylchiadau lleol. Wrth i'r cwricwlwm newid, bydd cymwysterau hefyd yn newid.
Mae angen i ni i gyd weithio gyda'n gilydd ar draws y sector addysg i ddylunio, datblygu
ac yna darparu cymwysterau o’r radd flaenaf. Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn yn
defnyddio egwyddorion cyd-adeiladu co-construction fel bod rhanddeiliaid yn chwarae
rhan ganolog wrth gyflawni ein nodau o ailddychmygu cymwysterau TGAU ac ail-lunio'r
cynnig ehangach o ran cymwysterau 14-16. Rydym eisiau sicrhau bod rhywbeth i bawb.
Mae hyn yn nodi dechrau cyfnod cyffrous a chreadigol o'n gwaith Cymwys ar gyfer y
Dyfodol.
Byddwn yn gweithio gydag ysgolion, colegau ac eraill ledled Cymru, gan fabwysiadu dull
gweithredu hynod gydweithredol ac agored ei feddwl. Rydym am gael sgwrs genedlaethol
am sut y gallai cymwysterau yn y dyfodol fod yn wahanol – cynnwys gwahanol, asesiadau
gwahanol a ffocws llawer cliriach ar brofiadau dysgwyr, lles a dilyniant.
Rydym hefyd am roi dewis cydlynol a chynhwysol o gymwysterau dwyieithog i ysgolion a
cholegau ledled Cymru sy'n cefnogi eu cwricwlwm hwy ac sy'n diwallu anghenion eu
dysgwyr.

David B Jones OBE DL
Cadeirydd, Cymwysterau Cymru

Philip Blaker
Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru
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1

Cyflwyniad

1.2

Hwn oedd yr ail mewn cyfres o ymgynghoriadau o'r enw Cymwys ar gyfer y Dyfodol i
gytuno ar y genhedlaeth nesaf o gymwysterau ar gyfer dysgwyr rhwng 14 ac 16 oed
yng Nghymru. Nod yr ymgynghoriad oedd cytuno ar y pynciau ar gyfer cenhedlaeth
hollol newydd o gymwysterau TGAU a fydd yn cael eu cydlunio gyda rhanddeiliaid.

1.3

Mae ail-greu cymwysterau TGAU yn cynrychioli un rhan o'n gwaith i lunio'r ystod o
gymwysterau sydd ar gael i bobl ifanc 14-16 oed fel y gall ysgolion a cholegau fod
ag ystod gynhwysol a chydlynol o gymwysterau ar gael yn Gymraeg a Saesneg sy'n
cefnogi eu cwricwlwm lleol ac sy’n diwallu anghenion eu holl ddysgwyr.

1.1

Rhwng 27 Ionawr a 16 Ebrill 2021, gwnaethom ymgynghori ar yr ystod o bynciau a
ddylai fod ar gael fel cymwysterau TGAU yn y dyfodol ac ystod fach o gymwysterau
cysylltiedig ‘‘gwneud-i-Gymru’’ i fod ar gael ochr yn ochr â hwy.

Arolwg Ar-lein
1.4

Gwnaethom gynhyrchu dogfen ymgynghori ar-lein yn rhoi cefndir y cynigion i
randdeiliaid ac yn esbonio'r ffordd o feddwl y tu ôl iddynt, cyn nodi'r cwestiynau am
bob cynnig.

1.5

Rhoddodd arolwg ar-lein ddewis i ymatebwyr ddewis a oeddynt am ateb cwestiynau
am yr holl gynigion neu ganolbwyntio ar y rhai a oedd o’r diddordeb mwyaf iddynt.

1.6

Gwnaethom hefyd gynhyrchu fersiwn fyrrach a symlach o'r ymgynghoriad a oedd yn
crynhoi'r pwyntiau allweddol.

Hwyluso Adborth
1.7

Gwnaethom gynnal cyfres o weminarau i lansio'r ymgynghoriad, ac yna cyfres o 12 o
weminarau yn Gymraeg a Saesneg ar y cynigion penodol yn ymwneud â phob Maes
Dysgu a Phrofiad ‘Maes’ i gasglu adborth ymarferwyr arbenigol. Mynychodd dros
1000 o bobl y gweminarau hyn i gyd.

1.8

Gwnaethom hyrwyddo'r ymgynghoriad gan ddefnyddio ystod eang o sianeli
cyfathrebu ac ymgysylltu â grwpiau amrywiol o randdeiliaid gan gynnwys ein Grŵp
Cyfeirio Penaethiaid, grŵp Undebau Llafur a Sefydliadau Cynrychioliadol, Cymdeithas
Cyfarwyddwyr Addysg Cymru, Consortia Addysg Rhanbarthol a grwpiau lleiafrifol heb
gynrychiolaeth ddigonol.

4

1.9

Gwnaethom gynnal cyfarfodydd gydag ystod eang o randdeiliaid, gan gynnwys
cynrychiolwyr addysg bellach ac addysg uwch, cynrychiolwyr cyflogwyr, arbenigwyr
polisi addysg ac Aelodau Senedd Cymru.

1.10 Trwy gydol yr ymgynghoriad, buom yn gweithio gyda phartneriaid a rhwydweithiau
presennol i'n helpu i gyrraedd a chasglu ystod mor eang â phosibl o safbwyntiau.
Gwnaethon gymryd rhan mewn digwyddiad Sefydliad Materion Cymreig IWA a
oedd yn archwilio’r heriau y mae'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu newydd yn eu
hwynebu oherwydd COVID-19, a'r cyfleoedd i newid sy’n cael eu darparu gan
ddiwygio cymwysterau.
1.11 Buom hefyd yn gweithio'n agos gyda Parentkind ac Youth Cymru a fu’n cynnal
grwpiau ffocws gyda'u haelodau ar ein rhan a chynnwys gwybodaeth yn ymwneud
â'r ymgynghoriad ar eu gwefannau priodol.
Ymatebion i'r Ymgynghoriad
1.12 Roedd y ddogfen ymgynghori yn gofyn 23 cwestiwn caeedig a phenagored am ein
cynigion ac roedd pum cwestiwn am effeithiau posibl ein cynigion o safbwynt
rheoliadol, gan gynnwys ar yr unigolion hynny sydd â nodweddion gwarchodedig a’r
Gymraeg. Gofynnwyd hefyd i ymatebwyr godi unrhyw faterion cysylltiedig eraill.
1.13 Cawsom gyfanswm o 1,501 o ymatebion i’r ymgynghoriad:
•
•
•

1.14

1,033 o ymatebion 84% ar gyfer y prif holiadur;
203 o ymatebion 16% ar gyfer yr holiadur addas i bobl ifanc, a
derbyniwyd 12 ymateb trwy e-bost, a deiseb o 253 o ymatebion bron yn
union yr un fath gan aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg1 a oedd yn ateb
cwestiynau Maes Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu yr ymgynghoriad.

Mae'r dadansoddiad o ymatebion, yn ôl math, fel a ganlyn:
Math o Ymatebydd
Gweithwyr addysg proffesiynol
Dysgwr
Rhiant/gofalwr/aelod o'r cyhoedd
Heb nodi
Arall2

Nifer
745
113
106
205
67

1

Canran
60%
9%
9%
16%
5%

Hafan | Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Mae'r math hwn o ymatebydd yn cynnwys undebau addysgu, grwpiau cynrychioliadol a chyrff a noddir gan y
llywodraeth.
2
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1.15

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r penderfyniadau yr ydym wedi'u cymryd yn dilyn ein
hymgynghoriad ac yn egluro sut rydym wedi ystyried adborth ymatebwyr.
Cyhoeddwyd crynodeb llawn o'r ymatebion3, a fersiwn sy'n addas i bobl ifanc4 ochr
yn ochr â'r adroddiad penderfyniadau hwn.

1.16

Mae'r effeithiau a nodwyd gan ymatebwyr a'r rhai yr ydym wedi'u hystyried wrth
ddod i'n penderfyniadau wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn. Mae crynodeb o'r
prif effeithiau a nodwyd fel rhan o'n hasesiad o'r cynigion hyn hefyd wedi'i gynnwys
yn Atodiad 1. Byddwn yn parhau i asesu effaith unrhyw gynigion a phenderfyniadau
a gymerwn yn ystod cam nesaf ein gwaith.

3
4

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cymwys-ar-gyfer-y-dyfodol---dweud-eich-dweud/
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cymwys-ar-gyfer-y-dyfodol---dweud-eich-dweud/
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2 Crynodeb Gweithredol
Mae'r adran hon yn rhoi crynodeb o'r penderfyniadau a wnaethom yn dilyn ein
hymgynghoriad. Mae'r penderfyniadau hyn yn ymwneud â'r ystod o bynciau a ddylai
fod ar gael fel cymwysterau TGAU yn y dyfodol ac ystod fach o gymwysterau
cysylltiedig ‘gwneud-i-Gymru’ a ddylai fod ar gael ochr yn ochr â nhw.Gan ystyried
ymatebion yr ymgynghoriad, ac yng nghyd-destun cefnogaeth i fwyafrif ein cynigion,
rydym wedi penderfynu gweithredu'r rhan fwyaf o'r rhai a nodwyd gennym yn yr
ymgynghoriad. Fodd bynnag, mae yna ychydig o feysydd lle rydym wedi penderfynu
diwygio ein cynigion gwreiddiol, neu wedi gohirio gwneud penderfyniad. Rydym yn
esbonio'r rhain yn fanylach yn nes ymlaen yn y ddogfen hon ac yn eu crynhoi isod:

Maes Dysgu
a Phrofiad
MDaPh

Cynnig Gwreiddiol

Penderfyniad

Adolygu a diwygio TGAU mewn
Celf a Dylunio, Drama a
Cherddoriaeth.
Creu TGAU newydd mewn Ffilm a
Chyfryngau Digidol.

Celfyddydau Mynegiannol

2.1

Byddwn yn creu TGAU
newydd mewn Celf a Dylunio,
Drama a Cherddoriaeth.
Byddwn yn creu TGAU
newydd mewn Ffilm a
Chyfryngau Digidol.
Sicrhau bod dewis o gymwysterau
Byddwn yn sicrhau bod dewis
sy’n asesu dawns yn parhau i fod ar o gymwysterau sy’n asesu
gael i ddysgwyr ac ysgolion.
dawns yn parhau i fod ar gael
i ddysgwyr ac ysgolion.

Parhau i roi dewis o gymwysterau i
ysgolion yn y Celfyddydau
Mynegiannol sy’n cynnig dull
amlddisgyblaethol.
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Fodd bynnag, byddwn hefyd
yn gweithio gyda
rhanddeiliaid i bennu a
chyhoeddi Meini Prawf
Cymeradwyo ar gyfer
cymhwyster Dawns gwneudi-Gymru gyda'r nod o gael
ymateb cadarnhaol i'r
farchnad gan gyrff dyfarnu
sy'n dymuno datblygu'r
cymhwyster hwn.
Byddwn yn parhau i roi dewis
o gymwysterau i ysgolion yn y
Celfyddydau Mynegiannol sy’n
cynnig dull amlddisgyblaethol.

Iechyd a Lles
Dyniaethau
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Peidio â chreu cymhwyster newydd
a fyddai’n cefnogi cyflwyno’r Maes
hwn yn ei gyfanrwydd.

Ni fyddwn yn creu
cymhwyster newydd a
fyddai’n cefnogi cyflwyno’r
Maes hwn yn ei gyfanrwydd.
Adolygu a diwygio TGAU mewn
Byddwn yn creu TGAU
Bwyd a Maeth, Addysg Gorfforol,
newydd mewn Bwyd a
ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a
Maeth, Addysg Gorfforol, ac
Gofal Plant.
Iechyd a Gofal Cymdeithasol,
a Gofal Plant.
Adolygu a diwygio TGAU mewn
Byddwn yn creu TGAU
Busnes, Daearyddiaeth, Hanes ac
newydd mewn Busnes,
Astudiaethau Crefyddol.
Daearyddiaeth, Hanes ac
Astudiaethau Crefyddol.
Creu TGAU newydd mewn
Byddwn yn creu TGAU newydd
Astudiaethau Cymdeithasol, os
mewn Astudiaethau
yw’n ymarferol bosib.
Cymdeithasol.
Creu TGAU integredig newydd yn y Ni fyddwn yn creu TGAU
Dyniaethau, os yw’n ymarferol
integredig newydd yn y
bosib.
Dyniaethau.
Creu TGAU Saesneg iaith a
Byddwn yn cyfuno iaith a
llenyddiaeth gyfun newydd a TGAU llenyddiaeth ac yn creu TGAU
Cymraeg iaith a llenyddiaeth gyfun integredig newydd mewn
newydd i ddisodli’r cymwysterau
Saesneg.
TGAU presennol sy’n cael eu cynnig
ar wahân. Byddai'r cymwysterau
Rydym wedi penderfynu
TGAU cyfun newydd tua’r un maint cadw ein penderfyniadau
â 1½ TGAU.
mewn perthynas â
chymwysterau iaith Gymraeg
tan fis Ionawr 2022. Bydd hyn
yn caniatáu amser ar gyfer
adolygiad pellach o'r
cynigion ochr yn ochr ag
opsiynau posibl eraill sy'n
seiliedig ar fwriadau polisi
presennol Llywodraeth
Cymru ar gyfer continwwm y
Gymraeg fel rhan o
weithredu'r cwricwlwm neu
unrhyw waith polisi
ehangach.
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Cael gwared â TGAU Cymraeg Ail
Iaith a chreu TGAU newydd, mwy o
faint wedi’i gynllunio ar gyfer
dysgwyr mewn cyd-destunau
cyfrwng Saesneg sy’n adlewyrchu
disgwyliadau Canllawiau’r
Cwricwlwm. Byddai’r cymhwyster
newydd tua’r un maint â 1½ TGAU.

Creu cyfres o gymwysterau bach
sgiliau iaith Gymraeg y gellir eu
hastudio yn ychwanegol at TGAU i
gefnogi dilyniant ar hyd y
continwwm dysgu Cymraeg.

Adolygu a diwygio TGAU ‘gwneudi-Gymru’ mewn Ffrangeg,
Almaeneg a Sbaeneg.
Creu cyfres o gymwysterau bach
‘gwneud-i-Gymru’ mewn ystod o
ieithoedd rhyngwladol i gefnogi
ymgysylltiad a dilyniant mewn
dysgu iaith.
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Rydym wedi penderfynu
cadw ein penderfyniadau
mewn perthynas â
chymwysterau iaith Gymraeg
tan fis Ionawr 2022. Bydd hyn
yn caniatáu amser ar gyfer
adolygiad pellach o'r
cynigion ochr yn ochr ag
opsiynau posibl eraill sy'n
seiliedig ar fwriadau polisi
presennol Llywodraeth
Cymru ar gyfer continwwm y
Gymraeg fel rhan o
weithredu'r cwricwlwm neu
unrhyw waith polisi
ehangach.
Rydym wedi penderfynu
cadw ein penderfyniadau
mewn perthynas â
chymwysterau iaith Gymraeg
tan fis Ionawr 2022. Bydd hyn
yn caniatáu amser ar gyfer
adolygiad pellach o'r
cynigion ochr yn ochr ag
opsiynau posibl eraill sy'n
seiliedig ar fwriadau polisi
presennol Llywodraeth
Cymru ar gyfer continwwm y
Gymraeg fel rhan o
weithredu'r cwricwlwm neu
unrhyw waith polisi
ehangach.
Byddwn yn creu TGAU
newydd mewn Ffrangeg,
Almaeneg a Sbaeneg.
Byddwn yn creu cyfres o
gymwysterau bach ‘gwneudi-Gymru’ mewn ystod o
ieithoedd rhyngwladol i
gefnogi ymgysylltiad a
dilyniant mewn dysgu iaith.

Mathemateg a Rhifedd

Sicrhau y gall dysgwyr ac ysgolion
barhau i gael mynediad at ystod o
gymwysterau Iaith Arwyddion
Prydain, gan gynnwys unrhyw
TGAU newydd a ddatblygwyd ar
gyfer dysgwyr yn Lloegr.

Creu cymhwyster Mathemateg a
Rhifedd TGAU cyfun newydd i
ddisodli’r ddau TGAU presennol
mewn Mathemateg a Mathemateg
a Rhifedd. Byddai'r cymhwyster
TGAU cyfun newydd tua’r un maint
â 1½ TGAU.
Creu cymhwyster bach newydd y
gellir ei astudio yn ychwanegol at y
TGAU i asesu hyfedredd rhifiadol
dysgwr, gan ddefnyddio dull asesu
ar sgrin.

Gwyddoniaeth a
Thechnoleg

Creu cymhwyster Lefel 2 ‘gwneudi-Gymru’ mewn Mathemateg
Ychwanegol.
Adolygu a diwygio TGAU mewn
Cyfrifiadureg, yr Amgylchedd
Adeiledig, Dylunio aThechnoleg, a
Thechnoleg Ddigidol.
Creu TGAU Peirianneg a
Gweithgynhyrchu newydd.
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Byddwn yn sicrhau bod dewis
o gymwysterau sy’n asesu
BSL yn parhau i fod ar gael i
ddysgwyr ac ysgolion.
Fodd bynnag, byddwn hefyd
yn gweithio gyda
rhanddeiliaid i bennu a
chyhoeddi Meini Prawf
Cymeradwyo ar gyfer
cymhwyster BSL gwneud-iGymru gyda'r nod o gael
ymateb cadarnhaol i'r
farchnad gan gyrff dyfarnu
sy'n dymuno datblygu'r
cymhwyster hwn.
Byddwn yn creu cymhwyster
Mathemateg a Rhifedd TGAU
cyfun newydd i ddisodli’r
ddau TGAU presennol mewn
Mathemateg a Mathemateg
a Rhifedd.
Byddwn yn creu cymhwyster
bach newydd y gellir ei
astudio yn ychwanegol at y
TGAU i asesu hyfedredd
rhifiadol dysgwr, gan
ddefnyddio dull asesu ar
sgrin.
Byddwn yn creu cymhwyster
Lefel 2 ‘gwneud-i-Gymru’
mewn Mathemateg
Ychwanegol.
Byddwn yn creu TGAU mewn
Cyfrifiadureg, yr Amgylchedd
Adeiledig, Dylunio a
Thechnoleg, a Thechnoleg
Ddigidol.
Byddwn yn creu TGAU
newydd mewn Peirianneg a
Gweithgynhyrchu.

Sgiliau Cyfannol

Creu cymhwyster TGAU
Gwyddoniaeth newydd i ddisodli’r
gyfres bresennol o gymwysterau
TGAU gwyddoniaeth. Mae'r
cymhwyster hwn yn debygol o fod
tua maint dau gymhwyster TGAU.
Creu cyfres o gymwysterau bach
gwyddoniaeth y gellir eu cymryd
yn ychwanegol at y Gwyddoniaeth
TGAU newydd a gynigir. Mae’r
unedau hyn yn debygol o fod yn
gyfwerth o ran maint â naill ai un
rhan o dair neu ddwy ran o dair
cymhwyster TGAU.
Dylid diwygio’r cymhwyster
Tystysgrif Her Sgiliau THS i’w
wneud yn symlach ac yn fwy hylaw,
gan ganolbwyntio ar asesu Sgiliau
Cyfannol:
• Creadigrwydd ac Arloesi
• Meddwl yn Feirniadol a
Datrys Problemau
• Effeithiolrwydd Personol
• Cynllunio a Threfnu

Byddwn yn creu cymhwyster
Dyfarniad Dwbl TGAU
Gwyddoniaeth newydd i
ddisodli’r gyfres bresennol o
gymwysterau TGAU
gwyddoniaeth.
Byddwn yn archwilio
ymhellach pa gymwysterau
eraill ‘gwneud-i-Gymru’ sydd
eu hangen i ategu'r TGAU
Gwyddoniaeth gyffredin fel
rhan o'n gwaith i ail-lunio'r
cynnig cymhwyster 14–16
ehangach.
Byddwn yn diwygio’r
cymhwyster THS i’w wneud
yn symlach ac yn fwy hylaw,
gan ganolbwyntio ar asesu
Sgiliau Cyfannol:
•
•
•
•
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Creadigrwydd ac
Arloesedd;
Meddwl yn Feirniadol
a Datrys Problemau;
Effeithiolrwydd
Personol,
Cynllunio a Threfnu.

3

Ailddychmygu pob cymhwyster sydd ar gael i bobl ifanc 14
i 16 oed

3.1

Yn gyntaf, hoffem gofnodi pa mor ddiolchgar ydym i bawb a gymerodd amser i
gyflwyno eu barn ar ein cynigion yn yr ymgynghoriad pwysig hwn; yr ail mewn cyfres
o ymgynghoriadau sy'n edrych ar sut y gall cymwysterau gefnogi a gwasanaethu'r
cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.

3.2

Yn dilyn ein hymgynghoriad cyntaf5, cytunwyd y dylid parhau i alw'r prif
gymwysterau ‘gwneud-i-Gymru’ sy'n cyd-fynd â'r cwricwlwm yn TGAU, ond y byddai
angen newid cynnwys ac asesiad cymwysterau TGAU i ddiwallu anghenion y dyfodol.

3.3

Cytunwyd hefyd ar yr egwyddorion arweiniol a fydd yn siapio sut rydym yn
penderfynu pa gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed a fydd yn gymwys i gael
cyllid cyhoeddus. Felly bydd angen i bob cymhwyster a ariennir yn gyhoeddus ar
gyfer pobl ifanc 14-16 oed:
a gysylltu â nodau a dibenion y cwricwlwm newydd i Gymru, a'u cefnogi;
b bod ar gael yn Gymraeg a Saesneg; a
c cyfrannu at gynnig cydlynol a chynhwysol.

3.4 Pan gyfeiriwn at gymhwyster fel un ‘gwneud-i-Gymru’, rydym yn gwneud hynny i
ddisgrifio cymwysterau sydd wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer Cymru, a’r prif
gymwysterau a gymerir gan ddysgwyr yng Nghymru. Nid yw hwn yn gysyniad
newydd; ar hyn o bryd mae dysgwyr yn cymryd llawer o gymwysterau mewn ysgolion
a cholegau sydd wedi'u datblygu fel cymwysterau i Gymru yn unig.
3.5

Mae cymwysterau ‘gwneud-i-Gymru’ yn cael eu datblygu i ddarparu system
gymwysterau i'n dysgwyr a'n cyflogwyr sy'n ymatebol i anghenion ac amgylchiadau
sy'n newid. Mae hefyd yn bwysig eu bod wedi’u cynllunio yn y fath fodd fel eu bod
yn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr ac yn cefnogi’r addysg y maent wedi’i
derbyn hyd at y pwynt hwnnw. Gyda chyflwyniad y cwricwlwm newydd - newid
sylweddol o'r system bresennol - gall rhai ddadlau bod hyn yn bwysicach nawr nag y
bu erioed.

3.6

Roedd cytuno ar yr ystod o bynciau TGAU, ac ystod fach o gymwysterau ‘gwneud-iGymru’ cysylltiedig, a ddylai fod ar gael i bobl ifanc 14-16 oed yn gam nesaf pwysig.
Roeddem yn ystyried sgwrs o amgylch y pynciau hyn fel bloc adeiladu pwysig i
gynorthwyo a llywio trafodaethau helaeth y byddwn yn eu cynnal gydag ystod eang

5

Y canlyniadau a gyhoeddwyd gennym o’r ymgynghoriad cyntaf.
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o randdeiliaid ar gynnwys a dull asesu ar gyfer pob TGAU newydd yn ystod cam
nesaf ein gwaith ar ddiwygio cymwysterau.
3.7

Roedd y sgwrs hon ynghylch ystod y pynciau yn y dyfodol nid yn unig yn casglu barn
gan ystod eang o randdeiliaid ond hefyd yn denu safbwyntiau amrywiol iawn.
Clywsom ystod o farnau o ran sut mae angen i gymwysterau newid i alinio â'r
cwricwlwm newydd a'i bedwar diben6. Mae rhai am weld mwy o ailwampio ar y
system bresennol ac yn dymuno gweld newidiadau mwy radical tra bod eraill yn
rhybuddio yn erbyn ‘newid er mwyn newid’.

3.8

Nid yw'r sbectrwm eang hwn o safbwyntiau yn syndod i ni gan ei fod nid yn unig yn
adlewyrchu'r sgyrsiau a gawsom gyda rhanddeiliaid yn ystod y misoedd a'r
blynyddoedd diwethaf ond hefyd yn cadarnhau nad oes unrhyw benderfyniadau
hawdd i'w gwneud.

3.9

Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith amlwg ar bob rhan o'n bywydau gan
gynnwys y system addysg. Mae hyn wedi ein harwain i ofyn cwestiynau sylfaenol am
ddyluniad addysgu, dysgu ac asesu, a'r ffordd y mae cymwysterau'n cael eu hasesu
a'u dyfarnu. Mae'r pandemig hefyd wedi newid canfyddiadau o gymwysterau ac
wedi tynnu sylw at yr angen am fwy o gadernid a gwytnwch yn y system.

3.10 Mae ein gwaith o ailddychmygu cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed yn rhoi
cyfle go iawn i fynd i'r afael â'r heriau hyn. Ein rôl fydd ystyried a chytuno sut y
dylent i gyd edrych yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys pa gynnwys maen nhw'n ei
gwmpasu, sut maen nhw'n cael eu hasesu a sut maen nhw'n cefnogi cyflwyno'r
cwricwlwm newydd orau ac yn helpu i wireddu ei uchelgais.
3.11 Er y bydd ailddychmygu cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed yn dod â newid
nas gwelwyd mewn cenhedlaeth, rydym hefyd yn ymwybodol mai dim ond yn
ddiweddar y diwygiwyd rhai o'r pynciau a nodwyd yn yr adroddiad penderfyniadau
hwn. Er enghraifft, datblygwyd TGAU newydd mewn Amgylchedd Adeiledig a
Thechnoleg Ddigidol ar gyfer ei addysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021. Er y gall fod
angen llai o newid arnynt nag eraill yn y pen draw, bydd angen i ni fodloni ein hunain
bod y cymwysterau hyn yn cyd-fynd â nodau a dibenion y cwricwlwm newydd, a bod
eu cynnwys a'u trefniadau asesu yn parhau i fod yn briodol.

6

Y pedwar diben yw'r weledigaeth a'r dyhead a rennir ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc. Mae hyn yn golygu
eu cefnogi i ddod yn:
•
ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy'n barod i ddysgu gydol eu bywydau;
•
cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith;
•
dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd, ac
• unigolion iach, hyderus sy'n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.
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3.12 Rydym am wneud y gorau o'r cyfleoedd a gynigir gan y rhaglen ddiwygio hon i ddod
o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o wneud pethau. Bydd y blaenoriaethau canlynol
yn siapio ein gwaith gyda rhanddeiliaid i ailddychmygu sut y gellid dylunio
cymwysterau TGAU newydd a chymwysterau eraill ‘gwneud-i-Gymru’ yn wahanol.

Alinio â'r Cwricwlwm newydd i Gymru
3.13 Rydym yn gwybod y bydd cyflwyno’r Cwricwlwm newydd i Gymru ‘cwricwlwm
newydd’ yn gofyn am newid o ran diwylliant a meddylfryd gan bawb sy’n ymwneud
â’r system addysg yng Nghymru - gan gofleidio ffyrdd newydd o weithio, meddwl, a
gwneud pethau’n wahanol. Er mwyn gweithredu'r newidiadau sy'n angenrheidiol
yng nghyd-destun y cwricwlwm newydd, mae'n rhaid i ni i gyd fod yn barod i
archwilio gwerth ail-lunio arferion cyfredol a symud y tu hwnt i'r ‘status quo’.
3.14 Fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru, mae gennym ninnau hefyd
gyfrifoldeb i ymateb i'r her honno.
3.15 Mae'r newid sylweddol o ran dull a fwriedir gan y cwricwlwm newydd yn cynnig cyfle
i ail-feddwl sut rydym yn disgwyl i bobl ifanc 16 oed ddangos eu cyflawniad. Yn
hytrach na rhagnodi cynnwys manwl a phynciau penodol, mae'r cwricwlwm newydd
yn hytrach yn amlinellu cysyniadau allweddol a hanfod dysgu. Mae hyn yn rhoi cyfle
cyffrous i ysgolion deilwra eu cwricwlwm “cwricwlwm ysgol” a dewis pa
weithgareddau a phynciau maen nhw'n eu haddysgu i gefnogi eu dysgwyr i wireddu
pedwar diben y cwricwlwm newydd.
3.16 Canlyniad rhesymegol y dull hwn yw y bydd cwricwlwm pob ysgol yn amrywio yn y
pynciau a'r cynnwys penodol manylach a ddewisir ganddynt. Bydd gan hyn yn ei dro
oblygiadau o ran y ffordd y caiff cymwysterau TGAU y dyfodol eu dylunio a'u hasesu.
Mae hyn yn cynnwys ailystyried lefel y rhagnodi yng nghymwysterau TGAU y dyfodol
a'r ffordd orau o gydnabod mesur o sybsidiaredd yng nghynllun cwricwlwm ysgolion.
3.17 Bydd angen cyfateb y newidiadau sylfaenol, arloesol hyn i'r cwricwlwm â lefelau
tebyg o feddwl arloesol wrth ddylunio a darparu cymwysterau. Bydd methu â
gwneud hynny yn arwain at system gymwysterau yng Nghymru nad yw'n cyd-fynd
â'r cwricwlwm newydd ac felly na chaiff ei hystyried yn addas at y diben.
3.18 Bydd sicrhau'r aliniad hwnnw'n iawn rhwng y cwricwlwm a chymwysterau yn gofyn
am ymgysylltiad parhaus a chynrychioliadol â rhanddeiliaid ac arbenigwyr i
ddatblygu, profi a chytuno ar gynnwys a threfniadau asesu newydd ar gyfer pob
cymhwyster.
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Iechyd meddwl a lles dysgwyr
3.19 Bydd iechyd meddwl a lles dysgwyr yn ystyriaeth allweddol wrth benderfynu sut y
dylai cymwysterau newydd edrych ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed.
3.20 Cyn y pandemig, roedd yr effaith ar iechyd meddwl a lles dysgwyr o sefyll sawl
arholiad ac asesiadau y rhoddwyd pwys mawr arnynt o fewn amserlen fer yn destun
pryder. Fodd bynnag, mae'r pandemig hefyd wedi dangos y gall newidiadau i
asesiadau ac ansicrwydd hefyd achosi straen a phryder.
3.21 Yn ôl ymchwil a wnaed yn ddiweddar gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil
Gymdeithasol NatCen , mae pandemig COVID-19 wedi tarfu ar ddysgu pobl ifanc ac
wedi cael effaith andwyol ar eu hiechyd meddwl gan “daro ddwywaith eu rhagolygon
addysgol”. 7
3.22 Fodd bynnag, mae lleihau effaith negyddol cymwysterau ac asesiad newydd ar
iechyd meddwl a lles dysgwyr yn dasg heriol a chymhleth. Rydym yn gwybod nad
cymwysterau ac asesiadau yw'r unig ffactorau sy'n effeithio ar iechyd meddwl a lles
pobl ifanc. Mae unrhyw fath o asesiad yn cyflwyno rhywfaint o her. Gall wynebu'r
her honno'n llwyddiannus helpu i adeiladu hyder a gwytnwch dysgwr.
3.23 Mae'n bwysig ein bod yn ystyried yn ofalus sut y gellir cynllunio cymwysterau i'w
gwneud yn fwy tebygol y bydd dysgwyr yn cael profiad asesu cadarnhaol. Dylai
asesiad wedi'i ddylunio'n dda helpu dysgwyr i ymgysylltu â'u dysgu ac i ddatblygu eu
hyder a'u hannibyniaeth. Gellir gwneud hyn er enghraifft, trwy sicrhau bod y dull
asesu yn briodol i'r dysgu sy'n cael ei arddangos, trwy gynnwys cymysgedd o
wahanol ddulliau asesu o fewn cymhwyster i ddarparu ar gyfer gwahanol hoffterau, a
thrwy ystyried y cyd-destun y cynhelir asesiadau ynddo.
3.24 Bydd hefyd yn bwysig sicrhau nad yw newidiadau i'r ffordd yr asesir cymwysterau yn
creu canlyniadau anfwriadol. Er enghraifft, os yw'r system gymwysterau wedi'i
chynllunio mewn ffordd sy'n galluogi mwyafrif y dysgwyr i symud ymlaen i
gymwysterau Safon Uwch, mae'n debygol y bydd rhai dysgwyr yn gwneud
dewisiadau o ran astudiaethau pellach neu gyfleoedd gyrfa a allai brofi i fod yn
annoeth ac efallai nid er y budd gorau iddynt o ran dilyniant. Gallai hyn hefyd gael
effeithiau negyddol ar ddysgwyr.
3.25 Dim ond rhan o'r jig-so wrth gwrs yw ail-lunio sut mae cymwysterau'n cael eu
hasesu; ni ddylid ei ystyried yn ateb cynhwysfawr ar gyfer gwella lles dysgwyr. Er
enghraifft, gall y pwyslais cyfredol a roddir ar ganlyniadau cymwysterau mewn

7

https://natcen.ac.uk/our-research/research/mental-health-of-children-and-young-people-survey
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ysgolion, sy’n adlewyrchu’r ffocws ar fesurau perfformiad ysgolion, hefyd gael effaith
ar brofiadau a lles dysgwyr. Yn yr un modd, bydd angen i ysgolion ac ymarferwyr
ddylunio eu cwricwlwm lleol eu hunain mewn ffordd sy'n galluogi pob dysgwr unigol
i wneud cynnydd ar gyflymder priodol, gan sicrhau ei fod yn cael ei gefnogi a'i herio
yn unol â hynny.
3.26 Wrth ddatblygu'r cymwysterau newydd hyn, felly bydd angen ystyried atebion eraill er enghraifft, llai o asesu yn gyffredinol, cynnwys pwnc mwy deniadol a mwy o
ddewis a hyblygrwydd lle bo hynny'n bosibl.

Dewis a hyblygrwydd
3.27 Cyn belled ag y bo modd, rydym am i gymwysterau gynnig cyfle i ysgolion a dysgwyr
gyflwyno a phrofi eu cwricwlwm ysgol eu hunain. Byddwn yn archwilio gyda
rhanddeiliaid sut y gellir asesu gwybodaeth a sgiliau mewn ffyrdd sy'n cynnig mwy o
hyblygrwydd i ddysgwyr ac ysgolion ddewis peth o'r cynnwys a'r cyd-destun y maent
am ganolbwyntio arnynt.
3.28 Ar draws pynciau, bydd natur a graddfa'r hyblygrwydd sy'n ofynnol yn amrywio.
Bydd hyblygrwydd hefyd yn ymddangos mewn gwahanol ffyrdd ar draws
cymwysterau. Er enghraifft, drwy gynnwys mwy o asesiadau a arweinir gan athrawon,
neu fwy o asesiadau sy'n seiliedig ar brosiectau lle gall dysgwyr benderfynu ar y maes
y maent am ganolbwyntio arno, neu drwy nodi'r themâu y mae'n ofynnol eu
haddysgu mewn pwnc gan ganiatáu i athrawon benderfynu pa bynciau y maent yn
eu haddysgu i ddangos y thema.
3.29 Ar gyfer pob cymhwyster, dylai fod yn glir sut a pham y mae'r cydbwysedd wedi'i
daro rhwng yr hyn sy'n sefydlog a'r hyn sy'n hyblyg, rhwng dewis a thegwch; yn
seiliedig ar ganllawiau cwricwlwm, ymarfer addysgu effeithiol, a phrofiad dysgwyr.

Profiadau, ymgysylltiad a dilyniant dysgwyr
3.30 Byddwn yn edrych ar sut y gall cymwysterau helpu i ehangu'r ffyrdd y caiff y dysgu
a'r profiadau a enillir gan ddysgwyr eu cydnabod mewn ffyrdd a all gefnogi eu
hymgysylltiad a'u dilyniant. Er enghraifft, gallai cymwysterau ei gwneud yn ofynnol i
ddysgwyr gynnal tasgau neu weithgareddau penodol fel rhan o'u gwaith y mae'n
rhaid iddynt eu cwblhau ond na fyddant efallai'n cyfrannu'n uniongyrchol at eu
gradd derfynol. Gellid darparu gwybodaeth ychwanegol ochr yn ochr â gradd
gyffredinol i ddangos cyrhaeddiad dysgwr mewn perthynas â sgiliau penodol neu i
adlewyrchu pwnc neu thema benodol y maent wedi canolbwyntio arni.
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Technoleg Ddigidol
3.31 Wrth i bandemig COVID-19 orfodi ysgolion a cholegau i gau, gan amharu'n
sylweddol ar addysgu wyneb yn wyneb, roedd yn rhaid iddynt ddod o hyd i ffyrdd o
gyflawni'r rhan fwyaf o'u gweithgareddau ar-lein. Mae'r amgylchiadau newidiol yr
ydym wedi'u hwynebu yn ystod yr ymateb i COVID-19 hefyd wedi golygu bod
ysgolion a cholegau wedi gorfod datblygu dull hyblyg ac addasu i wahanol senarios.
Wrth i ni symud tuag at adferiad, mae'n siŵr y bydd angen i ysgolion a cholegau
barhau i ystyried y cyfleoedd y mae technoleg yn eu darparu i atgyfnerthu dysgu ac
ail-lunio'r ffordd y mae'n cael ei ddarparu.
3.32 Rydym hefyd wedi gweld sut mae cyrff dyfarnu wedi cofleidio mwy o ddefnydd o
dechnoleg i alluogi dysgwyr i ddilyn eu cymwysterau yn ystod yr amseroedd
digynsail hyn. Er bod yr arloesiadau hyn wedi'u cyflwyno'n bennaf fel atebion tymor
byr, mae'n bwysig i ni feddwl yn y tymor hwy ac ymateb i'r cyd-destun datblygol
hwn.
3.33 Wrth ail-lunio cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed, byddwn yn mabwysiadu
dull ‘digidol yn gyntaf’. Mae'r dull hwn wedi'i adeiladu ar dybiaeth weithredol y bydd
technolegau digidol yn cael eu defnyddio gan ddysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth,
eu dealltwriaeth a'u sgiliau, ac felly y dylid eu defnyddio fwyfwy wrth asesu eu
galluoedd.
3.34 Fodd bynnag, mae'r dull hwn yn ymwneud â mwy na dim ond newid o asesiadau
papur i asesiadau ar y sgrin. Mae'n ymwneud â sut y gall technoleg ddigidol helpu i
ehangu'r ystod o dystiolaeth a all gyfrannu at radd dysgwr, sut y gall helpu i wneud
asesiad dan arweiniad athro yn fwy hylaw, a gwneud y profiad asesu yn fwy
perthnasol a gafaelgar.
3.35 Wrth i ni symud penderfyniadau yn eu blaen, byddwn yn ystyried sut y gall technoleg
ddigidol wella profiad a darpariaeth asesu, sut y gellir cynllunio cymwysterau i gynnig
mwy o ddewis a hyblygrwydd yn y cynnwys y maent yn ei asesu, amseriad asesiadau
a rôl cyrff dyfarnu ac athrawon wrth ddylunio a darparu asesiad.
3.36 Er bod y dull hwn yn un blaengar ac uchelgeisiol, rhaid i ni gofio hefyd, er gwaethaf
buddsoddiadau sylweddol sydd wedi cael eu gwneud ac sy’n cael eu gwneud nawr
gan Lywodraeth Cymru, bod rhaniad digidol yn parhau. Mae pandemig COVID-19
wedi dangos bod gan rai ysgolion y seilwaith, y dyfeisiau a'r wybodaeth a'r profiad
angenrheidiol, tra bod eraill yn llai parod i ymdopi â'r her o gynnig addysg ddigidol.
Felly bydd sicrhau bod cymwysterau yn hylaw ac yn hygyrch yn chwarae rhan bwysig
wrth ddylunio agweddau digidol ar gymwysterau yn y dyfodol ar gyfer pobl ifanc 1416 oed.
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Hydrinedd, Hygyrchedd ac Amrywiaeth
3.37 Gan adeiladu ar ein dull o sicrhau cymwysterau sy'n addas at y diben yn ehangach,
bydd angen i ni ystyried hydrinedd pob cymhwyster unigol a'r ystod gyffredinol, a
sut i sicrhau bod y cydbwysedd cywir yn cael ei daro ag egwyddorion allweddol eraill,
fel pa mor ddeniadol, dibynadwy a dilys y dylai'r cymwysterau newydd hyn fod. Wrth
asesu cydbwysedd priodol yr egwyddorion penodol hyn, byddwn nid yn unig yn
cynnal dadansoddiad o gymwysterau cyfredol ac yn nodi meysydd i'w gwella, ond
hefyd yn dadansoddi ac yn gwerthuso cynigion mewn perthynas â phob un o'r
egwyddorion hyn.
3.38 Bydd defnyddio'r dull hwn yn rhoi lens i ni archwilio gwahanol syniadau dylunio
cymwysterau trwyddo, ac i werthuso eu heffaith ar wahanol rannau o system
gymwysterau Cymru. Bydd hefyd yn hyrwyddo ystyried dulliau newydd ac arloesol o
asesu sydd fwyaf priodol ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed.
3.39 Wrth hyrwyddo'r dulliau arloesol hyn, bydd angen i'r cymwysterau newydd hyn hefyd
fod mor gynhwysol a hygyrch â phosibl. Mae hyn yn golygu darparu ar gyfer
dysgwyr sy'n rhychwantu ystod eang o lefelau gallu, gan alluogi dysgwyr â
nodweddion gwarchodedig a'r rheini o ystod amrywiol o gefndiroedd i uniaethu â'r
cymwysterau ac ymgysylltu â nhw, a defnyddio technoleg i ddiwallu anghenion y
dysgwyr hynny sydd angen addasiadau rhesymol, neu a allai ddioddef o allgáu
digidol.

Rheoli Newid
3.40 Yn olaf, wrth i ni weithio gyda rhanddeiliaid i ail-lunio cymwysterau yn y dyfodol,
byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i gynllunio'n gynnar ac yn effeithiol i sicrhau
bod newid yn cael ei weithredu'n llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys cytuno'n
systematig ar y gofynion ar gyfer adnoddau addysgu a dysgu, datblygiad
proffesiynol a hyfforddiant ar gyfer athrawon newydd.

Ail-lunio'r cynnig cymhwyster 14–16 ehangach
3.41 Yn ogystal ag ailddychmygu cymwysterau TGAU, rydym hefyd yn bwrw ymlaen â
gwaith i lunio'r cynnig cymwysterau 14-16 ehangach yn unol â'n hegwyddorion
arweiniol. Rydym am sicrhau bod ysgolion a cholegau yn gallu cyrchu dewis cydlynol
a chynhwysol o gymwysterau sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg sy'n cefnogi eu
cwricwlwm lleol ac sy'n diwallu anghenion eu holl ddysgwyr.
3.42 Bydd sicrhau eu bod yn gwneud hynny yn golygu cymryd agwedd lawer mwy
rhagweithiol tuag at lunio'r cynnig cymhwyster cyffredinol ac arfer mwy o reolaeth
dros ba gymwysterau sydd ar gael i bobl ifanc 14-16 oed.
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3.43 Byddwn yn ymgysylltu â rhanddeiliaid dros y flwyddyn i ddod i ystyried pa
ddarpariaeth arall ddylai fod ar gael ochr yn ochr â chymwysterau TGAU. Mae hyn yn
debygol o gynnwys cymysgedd o gymwysterau presennol a newydd, rhai
cymwysterau ‘gwneud-i-Gymru’, a rhai cymwysterau o fannau eraill yn y DU. Byddwn
yn rheoli'r gwaith ar ddylunio TGAU ac yn llunio'r cynnig cymhwyster ehangach i
sicrhau cydlyniad cyffredinol.
3.44 I ategu'r gwaith ymgysylltu hwn, rydym wedi cynnal adolygiad desg. Roedd yr
adolygiad hwn:
•
•
•

yn edrych ar y cynnig cymhwyster cyfredol;
yn darparu trosolwg tair gwlad a rhyngwladol o gynigion cymwysterau
eraill cyn-16 a ariennir yn gyhoeddus, ac
yn adeiladu proffil dysgwr o bobl ifanc 16 oed yng Nghymru a'u camau
nesaf.

3.45 Bydd y gwaith hwn yn ein helpu i adeiladu darlun llawnach o'r graddau y mae'r
cynnig cyfredol yn cyd-fynd â'r cwricwlwm newydd, ond hefyd y llwybrau dilyniant,
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gan gynnwys llwybrau i addysg bellach a'r ystod o lwybrau amgen a gymerir gan
bobl ifanc 16 oed yng Nghymru.
3.46 Ceir amserlen ar gyfer ein gwaith wrth lunio'r cynnig cymhwyster 14–16 ehangach
isod:

Y Camau Nesaf
3.47 Mae'n hanfodol ein bod i gyd yn gweithio gyda'n gilydd i gyflwyno'r Cwricwlwm i
Gymru. Rydym am roi llais cryf i ddysgwyr, athrawon, arbenigwyr asesu, rhieni a
gofalwyr, cyflogwyr, colegau a phrifysgolion wrth lunio cynnwys ac asesu
cymwysterau newydd.
3.48 Byddwn felly’n defnyddio dull cydweithredol o ddatblygu cenhedlaeth nesaf
cymwysterau TGAU a chymwysterau cysylltiedig ‘gwneud-i-Gymru’, gan dynnu ar
wersi a ddysgwyd o ddatblygiad y cwricwlwm newydd, diwygiadau cymwysterau
diweddar a'n profiad o weithio'n agos gyda rhanddeiliaid ar drefniadau dyfarnu haf
2021.
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3.49 Wrth ddefnyddio'r dull hwn, bydd cydweithwyr o bob rhan o'r sector addysg yn
cymryd rhan ar bob lefel: fel rhan o baneli sy'n edrych ar gymwysterau unigol, mewn
grwpiau rhanddeiliaid sy'n canolbwyntio ar Feysydd Dysgu a Phrofiad unigol, ac fel
rhan o grŵp cyfeirio rhanddeiliaid ehangach i ystyried cynigion sy'n dod i'r amlwg yn
gyffredinol ac i sicrhau cydlyniad o fewn, ac ar draws pob Maes. Byddwn hefyd yn
gweithio gyda'r Rhwydwaith Cenedlaethol newydd ar gyfer Gweithredu'r Cwricwlwm
i drafod sut y gall cymwysterau gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r cwricwlwm newydd.
3.50 Er mwyn sicrhau bod cymwysterau'n addas at y diben ac yn diwallu anghenion
rhesymol dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru, ein rôl fel y rheoleiddiwr annibynnol
fydd datblygu a chytuno ar y meini prawf y mae'n rhaid i gymwysterau a ddatblygir
gan gyrff dyfarnu eu bodloni cyn y gellir eu cymeradwyo i'w defnyddio yng
Nghymru. Bydd angen i CBAC a chyrff dyfarnu eraill sydd am ddarparu cymwysterau
ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed yng Nghymru eu datblygu mewn modd sy'n cwrdd â'r
meini prawf a osodwyd.
3.51 Wrth ddatblygu ein cynigion ar gyfer yr ymgynghoriad hwn, gwnaethom gynnal
cyfres o drafodaethau gyda phob un o'r pedwar corff dyfarnu y cydnabyddir ar hyn o
bryd i gynnig cymwysterau TGAU yng Nghymru AQA, OCR, Pearson a CBAC i fesur
eu diddordeb mewn datblygu cymwysterau TGAU newydd i gefnogi'r cwricwlwm
newydd. Mae CBAC wedi ymrwymo i weithio gyda ni i ddatblygu ystod y
cymwysterau TGAU ‘gwneud-i-Gymru’ a chymwysterau cysylltiedig eraill yn y
dyfodol.
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3.52 Gwyddom o brofiad diweddar o ddiwygio cymwysterau eraill bod cymeradwyo
cymwysterau, deunyddiau asesu ac adnoddau ategol yn her sylweddol na ddylid ei
ddiystyru. Bydd hynny'n sicr yn wir am raddfa'r diwygiadau yn yr achos hwn, a allai
gynnwys mwy na 30 o gymwysterau a graddfa newid na welwyd mewn cenhedlaeth
neu fwy.
3.53 Yn seiliedig ar nifer y cymwysterau yr ydym yn bwriadu eu datblygu, ein nod o hyd
yw datblygu a chymeradwyo pob un o'r rhain erbyn Medi 2024. Bydd hyn yn rhoi
digon o amser i ysgolion a cholegau baratoi ac ymgyfarwyddo â'r cymwysterau
newydd yn barod ar gyfer eu haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2025.
3.54 Unwaith y bydd ein hymgysylltiad cychwynnol â rhanddeiliaid wedi'i gwblhau yn
ystod haf 2022, bydd angen i ni ystyried y cynnydd a wnaed yn enwedig yng nghyddestun tarfu parhaus o ganlyniad i COVID-19 a chymryd barn ynghylch a ellir
datblygu, ac i ba raddau, yr ystod lawn o gymwysterau arfaethedig yn barod ar gyfer
eu haddysgu am y tro cyntaf yn 2025, neu os bydd angen i ni ail-flaenoriaethu ein
gwaith.

3.55 Os nad yw'n bosibl datblygu'r holl gymwysterau arfaethedig yn barod i'w haddysgu
gyntaf ym mis Medi 2025, yna efallai y bydd angen i ni gyflawni'r newidiadau dros
fwy na blwyddyn, gan flaenoriaethu'r rhai sy'n ofynnol yn gyntaf.
3.56 Gyda hynny mewn golwg, bydd y flwyddyn academaidd hon sydd i ddod 2021/22
yn gam hanfodol o ran ymgysylltu â rhanddeiliaid ar ddylunio cymwysterau newydd.
Dylai'r cyfnod ymgysylltu dwys hwn nid yn unig helpu i gynyddu cefnogaeth i'r
newidiadau, ac ymwybyddiaeth ohonynt, a helpu gyda rheoli a gweithredu newid,
ond hefyd caniatáu cyfnod i fyfyrio ar y newidiadau a'r heriau o ymateb i'r pandemig
a chydgrynhoi'r gwersi a ddysgwyd. Mae hyn yn cynnwys dysgu gwersi o brofiadau
diweddar yn yr Alban, lle mae diffyg eglurder, cytundeb a chefnogaeth i sut y dylai
cymwysterau ymwneud â'r cwricwlwm wedi creu heriau tymor hir o ran eu rhoi ar
waith.
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3.57 Fel sefydliad, rydym yn ymwybodol o'r awydd am newid ac rydym wedi ymrwymo i
archwilio ffyrdd newydd o wneud pethau ac ailfeddwl y berthynas rhwng cynnwys ac
asesu. Rydym yn hyderus y byddwn, trwy ddull datblygu ar y cyd wedi'i ddylunio'n
dda, yn sicrhau'r cydbwysedd cywir yn ein diwygiadau ac yn sicrhau bod
cymwysterau yng Nghymru y gorau y gallant fod ar gyfer pob dysgwr ac yn gydnaws
â'r cwricwlwm newydd.
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4

Nodau’r Ymgynghoriad

4.1

Wrth ymgynghori ar y cynigion hyn, a chyn penderfynu a ddylid mabwysiadu, diwygio neu
wrthod pob cynnig, roedd yn bwysig i ni gasglu ystod mor eang â phosibl o safbwyntiau.

4.2

Fel y gwelir o'r dadansoddiad o ymatebion yn adran 2 yr adroddiad hwn, gwnaethom gasglu
barn gan ystod eang ac eang o randdeiliaid, gan gynnwys dysgwyr, rhieni a darparwyr dysgu,
ac roedd y safbwyntiau hynny hefyd yn amrywiol iawn.

4.3

Rydym yn gwybod y bydd rhai o'r penderfyniadau rydym wedi'u gwneud yn arwain at
newidiadau o ran y pynciau a fydd yn cael eu haddysgu mewn ysgolion. Rydym hefyd yn
deall efallai na fydd ein penderfyniadau yn cael eu croesawu gan bawb. Serch hynny, mae'r
angen am gymwysterau i gefnogi'r cwricwlwm newydd, ac nid i'r gwrthwyneb, wedi bod yn
egwyddor sylfaenol yn ein ffordd o feddwl.

4.4

Gwyddom fod cael gwared ar y gwahaniaeth rhwng Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith fel rhan o'r
diwygiadau i'r cwricwlwm, yn ogystal ag ystod cymwysterau'r Gymraeg yn y dyfodol, wedi
bod yn fater dadleuol ers amser maith gydag ystod o safbwyntiau amrywiol.

4.5

I'r perwyl hwnnw, rydym yn ymwybodol ac yn deall y bydd rhai rhanddeiliaid yn teimlo’n
rhwystredig oherwydd na fydd penderfyniadau sy'n ymwneud â'r ystod o gymwysterau
Cymraeg yn y dyfodol yn cael eu cwblhau tan fis Ionawr 2022. Fodd bynnag, mae cyflwyniad
cwricwlwm newydd yn rhoi cyfle unigryw ac unwaith mewn cenhedlaeth i gyflwyno
diwygiadau uchelgeisiol i gymwysterau yn y Maes hwn. Felly mae'n hanfodol ein bod yn dod
o hyd i'r atebion polisi cywir; atebion sydd nid yn unig yn cefnogi gweledigaeth y
Llywodraeth ar gyfer y cwricwlwm newydd a'i bwriadau ar gyfer y continwwm Cymraeg ond
sydd hefyd yn cyfrannu at ei huchelgais ehangach i weld nifer y bobl sy'n gallu mwynhau
siarad a defnyddio'r Gymraeg yn cyrraedd miliwn erbyn 2050.

4.6

Cyn egluro'r rhesymau dros bob un o'n penderfyniadau, gan gynnwys sut rydym wedi
ystyried adborth yr ymgynghoriad yn fanwl, credwn ei bod yn bwysig ailedrych ar y rhesymau
y tu ôl i'r cynigion o ran cymwysterau yn yr ymgynghoriad ac esbonio'r egwyddorion
allweddol sydd wedi bod yn sail i'n penderfyniadau.
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Cymwysterau i wasanaethu a chefnogi'r cwricwlwm newydd
4.7

Mae'r cwricwlwm newydd, a gyflwynir ym mis Medi 2022, yn cynrychioli newid pwysig mewn
addysg. Mae'r newid hwn yn cyflwyno cyfle go iawn i greu system gymwysterau i Gymru sy'n
cefnogi pobl ifanc i wireddu pedwar diben y cwricwlwm newydd ac i symud ymlaen i
ddyfodol llwyddiannus.

4.8

Gyda newid o'r fath yn digwydd, nid yw'n syndod mai'r thema fwyaf cyffredin a chyson sy'n
dod i'r amlwg o'r ymgynghoriad yw'r angen i'r holl gymwysterau newydd alinio â nodau a
dibenion y cwricwlwm newydd.

4.9

Er bod consensws ynghylch yr angen i gymwysterau alinio'n well â'r cwricwlwm newydd, mae
safbwyntiau a barn ar sut i gyflawni hyn yn amrywiol iawn. Mae rhai yn anghytuno'n
sylfaenol â'r penderfyniad a wnaethom yn ein hymgynghoriad cyntaf i gadw'r teitl TGAU;
maent yn credu na ddylai cymwysterau TGAU fod yn fan cychwyn ar gyfer diwygio
cymwysterau ac na fyddai cadw'r teitl hwn a’r disgyblaethau pwnc presennol yn helpu i
wireddu uchelgeisiau'r cwricwlwm newydd. Mewn cyferbyniad, mynegodd eraill amheuaeth
ynghylch y posibilrwydd o ddiwygiadau pellach i gymwysterau ar hyn o bryd.

4.10 Clywsom hefyd safbwyntiau sy'n ymddangos fel eu bod yn poeni llai am yr hyn a elwir yn
gymwysterau ond sy'n cefnogi dull mwy cyfannol, rhyngddisgyblaethol o ymdrin ag ystod y
pynciau yn y dyfodol. Roedd eraill yn cefnogi cadw disgyblaethau pwnc unigol a graddau'r
arbenigedd y maent yn ei ddarparu. Derbyniasom feddyliau hefyd ar sut y gellid gwella
dyluniad pob cymhwyster, trwy gyfrwng cynnwys a threfniadau asesu, er mwyn alinio'n well
â'r cwricwlwm newydd.
4.11 Wrth i ni ddechrau ystyried goblygiadau'r agenda ddiwygio hon a arweinir gan y cwricwlwm,
gwnaethom nodi'n glir y dylai'r cwricwlwm lunio pa gymwysterau sydd ar gael, eu diben a'u
dyluniad - ac nid i’w gwrthwyneb. Er ein bod yn parhau i fod o'r farn y dylid galw'r prif
gymwysterau a gymerir gan bobl ifanc 14 i 16 oed yn TGAU o hyd, bydd angen i gynnwys ac
asesiad y cymwysterau hyn newid i ddiwallu anghenion y dyfodol.
4.12 Mae’r cwricwlwm newydd yn ei gwneud yn ofynnol i gwricwlwm ysgol fod yn eang a chytbwys
ac adlewyrchu’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad ‘Maes’ . Mae pob un o'r Meysydd hyn yr un mor
bwysig. Wrth wneud ein penderfyniadau, gwnaethom ystyried yn ofalus yr angen i adlewyrchu
ethos y cwricwlwm newydd, gan gynnwys ei nod o symud i ffwrdd o gwricwlwm cul, anhyblyg a
gorlawn a sicrhau ystod eang a chytbwys o bynciau, o fewn ac ar draws y chwe Maes. 8

8

https://llyw.cymru/cwricwlwm-newydd-radical-i-gymru-yn-cyrraedd-carreg-filltir-gyfreithiol
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4.13 Er ein bod yn cydnabod pryderon rhai ymatebwyr ynghylch yr anghydbwysedd canfyddedig
a'r diffyg cydraddoldeb ar draws pob Maes, mae'n bwysig pwysleisio mai dim ond rhan o
brofiad addysgol rhywun y gall cymwysterau ei ffurfio ac na ddylid ystyried hynny yn
rhywbeth sy’n cymryd lle cwricwlwm cyflawn ac eang.
4.14 Mae'n bwysig cofio hefyd nad yw fframwaith y cwricwlwm yn ei gwneud yn ofynnol i
leoliadau ac ysgolion ddatblygu amserlen sydd wedi'i strwythuro'n benodol ar hyd llinellau'r
Meysydd neu i drefnu'r lleoliad neu'r ysgol neu'r staff ar y sail honno; mae'n gofyn iddynt
sicrhau bod pob dysgwr yn mwynhau dysgu ystyrlon ym mhob Maes ac mae'n rhoi cyfle i
ymarferwyr wneud mwy o gysylltiadau rhwng Meysydd a disgyblaethau. Mater i ysgolion
felly fydd dewis y cymwysterau y maent am eu cynnig yn seiliedig ar eu cwricwlwm ysgol ac
anghenion eu dysgwyr.
4.15 Mae ein penderfyniadau wedi'u hanelu at gael y gymysgedd gywir o gymwysterau ym mhob
Maes i ganiatáu i ysgolion adlewyrchu ehangder a chydbwysedd eu cwricwlwm ysgol yn y
cyfuniadau o gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr. Rydym hefyd eisiau rhyddhau amser o
fewn y cwricwlwm ar gyfer profiadau dysgu ehangach. Er enghraifft, bwriad ein holl
benderfyniadau ynghylch mathemateg, ieithoedd a gwyddoniaeth yw cyfrannu at greu mwy
o le ar gyfer pynciau eraill – beirniadaeth o bolisi cyfredol y Llywodraeth ar gymwysterau
wedi'i yrru gan fesurau perfformiad ac arferion mynediad dilynol ysgolion yw bod llai o le ar
gyfer cwricwlwm eang a chytbwys.
4.16 Er i ni ymgynghori ar wahân ar bob cynnig, maent i gael eu hystyried yn rhan o becyn a
dylent barhau i fod felly. Ein hegwyddor hirsefydlog yw y dylai'r cymwysterau a gynigir
adlewyrchu anghenion unigryw pob Maes yn gywir; ni ddylid peryglu'r egwyddor hon mewn
ymdrech i sicrhau dull unffurf cynhwysfawr ar draws pob Maes.
4.17 Rydym yn dal i gredu mai cadw'r enw TGAU yw'r dull cywir, ac nid ydym yn gweld hyn yn
ffactor cyfyngol. Fodd bynnag, unwaith y byddwn wedi symud ein gwaith dylunio ymhellach,
os credwn fod yr enw'n ffactor cyfyngol yna byddwn yn ailedrych ar y penderfyniad hwn.
4.18 Er ein bod yn derbyn y bydd ein safbwynt ar gadw'r enw TGAU yn parhau i fod yn
amhoblogaidd gyda rhai, mae'n amlwg o'r ymatebion nad oes consensws gwirioneddol
ynghylch sut y mae angen i gymwysterau ac asesu newid er mwyn alinio'n llawn â'r pedwar
diben ac athroniaeth gyffredinol y cwricwlwm newydd.
4.19 Bydd adeiladu consensws a datblygu dealltwriaeth gyffredin o sut y mae angen llunio
cymwysterau TGAU newydd i alinio â'r cwricwlwm yn hanfodol i lwyddiant yr agenda
ddiwygio hon. Credwn y bydd rhoi gweithwyr proffesiynol addysg a rhanddeiliaid allweddol
eraill yng nghanol y broses ddatblygu yn mynd yn bell tuag at gyflawni hyn.
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Dysgwyr wrth galon ein diwygiadau
4.20 Un o’n prif nodau, yw sicrhau bod ‘cymwysterau, a’r system gymwysterau yng Nghymru, yn
effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru’9. Mae hyn yn golygu
rhoi dysgwyr yng Nghymru wrth galon ein gwaith.
4.21 Lle gwnaethom gynnig, mewn rhai achosion, y dylid cyfuno cymwysterau mewn pynciau â
chysylltiad agos, ni fwriadwyd i hyn gyfyngu ar hyblygrwydd na lleihau dewis i ddysgwyr. Er
bod y fframwaith yn ei gwneud yn ofynnol i gwricwlwm ysgol gynnig dewis i ddysgwyr rhwng
14 ac 16 oed arbenigo mwy mewn rhai Meysydd nag eraill, mae hefyd yn cydnabod mai
ysgolion ac ymarferwyr sydd yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniadau am anghenion eu
dysgwyr penodol, gan gynnwys dewis pynciau a gweithgareddau a fydd yn cefnogi eu dysgu
orau. Mater i ysgolion felly fydd dewis y cymwysterau y maent am eu cynnig yn seiliedig ar
gwricwlwm eu hysgol ac anghenion eu dysgwyr.
4.22 Fel yr amlinellwyd gennym yn ein hymgynghoriad, mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr ar hyn o
bryd yn cymryd sawl cymhwyster mewn pynciau tebyg neu â chysylltiad agos. Wrth ddod i'n
penderfyniadau, mae symleiddio'r ystod o gymwysterau TGAU sydd ar gael, a sicrhau ein bod
yn cynnig cymwysterau sy'n darparu cwmpas a dyfnder digonol o Feysydd y Cwricwlwm i
ddysgwyr wedi bod yn ysgogwyr allweddol. Bydd ein penderfyniad i leihau nifer y
cymwysterau y mae dysgwyr yn debygol o'u cymryd mewn rhai Meysydd, er enghraifft mewn
mathemateg, gwyddoniaeth, Cymraeg a Saesneg yn eu galluogi naill ai i ddilyn mwy o
gymwysterau mewn pynciau y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt, neu ryddhau amser i
ddilyn agweddau ar y cwricwlwm nad ydynt yn arwain at gymhwyster ffurfiol. Bydd gan y
dysgwyr hynny sydd am ganolbwyntio ar Feysydd eraill fwy o hyblygrwydd i wneud hynny, tra
bydd dysgwyr sydd am ganolbwyntio mwy ar Faes penodol yn gallu dewis o ystod o
gymwysterau ychwanegol.
4.23 Cyn dod i'n penderfyniad, roedd hefyd yn bwysig inni ailedrych ar ein hystyriaethau ynghylch
yr effaith bosibl ar lwybrau dilyniant yn y disgyblaethau pwnc hynny. Rydym am fod yn glir na
fydd y penderfyniad i atgyfnerthu disgyblaethau pwnc, a chreu cymwysterau TGAU integredig
mewn rhai Ardaloedd, yn cyfyngu ar gyfleoedd dilyniant dysgwyr.
4.24 Bydd creu llwybrau mwy cyffredin trwy bynciau fel mathemateg a gwyddoniaeth hefyd yn
darparu cynnig mwy teg ar draws ysgolion, a phrofiad mwy cyson i ddysgwyr sy'n astudio'r
pynciau hyn ar lefel TGAU. Mae'r dull hwn yn gyson â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar
gyfer system addysg gwbl gynhwysol lle mae gan bob dysgwr fynediad cyfartal i addysg sy'n
diwallu eu hanghenion.
9

Cymwysterau Cymru / Deddfwriaeth ac Atebolrwydd

27

4.25 Bydd cydgrynhoi cymwysterau mewn rhai meysydd pwnc hefyd yn lleihau i ryw raddau y
baich asesu ar ddysgwyr a'r pwysau ar athrawon sy’n paratoi dysgwyr ar gyfer asesiadau o'r
fath. Credwn y gall hyn chwarae rhan bwysig wrth hyrwyddo iechyd meddwl a lles dysgwyr.
4.26 Mae'n bwysig peidio â cholli golwg ar y ffaith nad y cymwysterau arfaethedig a gynhwysir yn
yr ymgynghoriad hwn fydd yr unig rai y gall dysgwyr ddewis ohonynt. Dywedasom yn yr
ymgynghoriad, unwaith y cytunwyd ar yr ystod o gymwysterau TGAU i’r dyfodol ac ystod fach
o gymwysterau cysylltiedig ‘gwneud-i-Gymru’, byddem yn symud ymlaen i ganolbwyntio ar y
cymwysterau eraill a ddylai fod ar gael fel y gellir diwallu anghenion pob dysgwr.
4.27 Rydym eisoes wedi dechrau ar y gwaith o ystyried pa gymwysterau eraill fydd eu hangen, a
bydd y gwaith hwn yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i ni dros y flwyddyn nesaf wrth i
ni weithio gydag ysgolion, cyrff dyfarnu ac eraill i nodi nodweddion allweddol cynnig
gwirioneddol gynhwysol a chydlynol. Wrth wneud hynny, byddwn yn sicrhau bod ysgolion a
dysgwyr yn parhau i fod â dewis o gymwysterau sy'n cydnabod cyflawniad ar gamau dilyniant
cynharach ac yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu ar gyflymder sy'n iawn iddyn nhw.

Hydrinedd, tegwch ac adferiad addysg ar ôl COVID
4.28 Mae'n anochel y bydd unrhyw agenda diwygio cymwysterau yn arwain at rai materion
ynghylch hydrinedd. Er enghraifft, rydym yn gwybod bod goblygiadau llwyth gwaith i
ysgolion a cholegau wrth i athrawon, darlithwyr a thiwtoriaid ymgyfarwyddo â'r cymwysterau
newydd. Bydd effaith hefyd ar gyrff dyfarnu wrth iddynt ddechrau ar eu gwaith yn datblygu'r
cymwysterau newydd hyn mewn modd amserol a chost-effeithiol.
4.29 Felly mae angen ystyried cwestiynau ynghylch hydrinedd unrhyw ddiwygiad nid yn unig o
safbwynt nifer o randdeiliaid, ond hefyd yn gronnus ac nid ar wahân. Dyma pam, fel rhan o'r
ymgynghoriad hwn, yr ystyriwyd effaith gronnus bosibl mabwysiadu'r holl gynigion ar
unwaith.
4.30 Roeddem yn ymwybodol o'r risg y gall newid cydamserol ar raddfa fawr ei roi ar y system.
Am y rheswm hwn, gwnaethom ddefnyddio’r ymgynghoriad i archwilio’r posibilrwydd o
gyflwyno rhai o’r cymwysterau TGAU newydd arfaethedig ar gyfer eu haddysgu am y tro
cyntaf ar ôl 2025, lle rydym o’r farn na fyddai gwneud hynny yn tanseilio gweithredu’r
cwricwlwm nac yn peryglu buddiannau dysgwyr.
4.31 Er ein bod ar hyn o bryd yn cynllunio y bydd y cymwysterau newydd sy'n deillio o'r cynigion
hyn ar gael i'w haddysgu gyntaf ym mis Medi 2025, byddwn yn adolygu'r cynllun gweithredu
yn haf 2022 i ystyried a fydd angen cyflwyno'r cymwysterau newydd fesul cam dros fwy na
blwyddyn.
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4.32 Wrth ddod i'n penderfyniadau, bu'n rhaid i ni ystyried y nifer gymharol fach o ddysgwyr yng
Nghymru o gymharu ag awdurdodaethau eraill y DU. Fel y dywedasom yn yr ymgynghoriad,
mae'r niferoedd cymharol isel hyn yn golygu bod cyfyngiad ar faint o gymwysterau ‘gwneudi-Gymru’ y gall y system yma eu cefnogi. Mae hyn yn golygu ein bod wedi gorfod gwneud
penderfyniadau anodd lle mae dadleuon cryf ar y ddwy ochr, ond mae hyfywedd y cynnig
cyffredinol yn ystyriaeth allweddol. Mae sicrhau bod yr ystod o gymwysterau yn y dyfodol yn
hylaw ac yn ariannol hyfyw ar gyfer cyrff dyfarnu yn hanfodol i sicrhau system gymwysterau
yng Nghymru sy'n gynaliadwy yn y tymor hir.
4.33 Yn yr ymgynghoriad, gwnaethom gyfeirio'n benodol at faint cymwysterau mewn perthynas â
rhai o'n cynigion. Dyluniwyd hyn yn bennaf i ddangos sut y gallai cymhwyster newydd
edrych o'i gymharu â'r hyn sy'n cyfateb iddo ar hyn o bryd, ac i nodi sut y gallai hyn
ddylanwadu ar hydrinedd y cynnig o ran cymwysterau yn ei gyfanrwydd. Er enghraifft, ni
fyddai angen i gymhwyster Mathemateg a Rhifedd TGAU cyfun fod mor fawr â'r ddau TGAU
ar wahân sydd ar gael ar hyn o bryd i ddysgwyr, gan y byddai lleihau sylweddol ar y
gorgyffwrdd a'r dyblygu o ran cynnwys ac asesu.
4.34 Clywsom sawl ymatebydd i'r ymgynghoriad yn mynegi amheuon ynghylch maint y
cymwysterau arfaethedig. Roedd hyn yn arbennig o wir lle gwnaethom gynnig creu TGAU
iaith a llenyddiaeth cyfun newydd yn Gymraeg a Saesneg a chreu cymhwyster Mathemateg a
Rhifedd TGAU cyfun newydd.
4.35 Roedd rhai yn pryderu y byddai lleihau maint cymhwyster yn arwain at wanhau'r pwnc dan
sylw. Teimlai eraill y byddai lleihad ym maint TGAU o reidrwydd yn arwain at ostyngiad o ran
cynnwys ac amser addysgu, gan ystyried y gallai hyn fod o bosibl yn anfanteisiol i'r dysgwyr
hynny sy'n dymuno symud ymlaen i Safon Uwch a thu hwnt.
4.36 Ar ôl myfyrio, gallai cyfeirio at faint posibl y cymwysterau hyn fod wedi bod yn ddi-fudd ac
wedi achosi dryswch diangen ymhlith ymatebwyr. Er nad yw maint cymhwyster yn cyfyngu ar
yr hyn y gall ysgolion a cholegau ei wneud, mae'n rhoi syniad o ba mor hir y gallai dysgwr
nodweddiadol ei gymryd i astudio cymhwyster. Gall hefyd fod yn ddefnyddiol ar gyfer
cynllunio'r cwricwlwm.
4.37 Mae cyrff dyfarnu yn cynnig ystod eang o fathau o gymwysterau. Gall y rhain amrywio o ran
maint a math, gallant fod yn academaidd, galwedigaethol neu gysylltiedig â sgiliau, ac maent
wedi'u grwpio gyda'i gilydd i wahanol lefelau anhawster. Felly mae'n bwysig pwysleisio mai
canllaw yw maint mewn gwirionedd, ac ni ddylid ei ystyried yn rheol absoliwt. Byddem hefyd
yn pwysleisio na wnaed unrhyw benderfyniadau ynghylch maint unrhyw gymhwyster newydd;
bydd hyn yn cael ei arwain i raddau helaeth trwy ddatblygu, profi a chytuno ar drefniadau
cynnwys ac asesu newydd ar gyfer pob un o'r cymwysterau hyn gyda rhanddeiliaid.
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4.38 Clywsom hefyd nifer o ymatebwyr yn cyfeirio at yr angen i sicrhau bod y cynnig o ran
cymwysterau wedi'i gynllunio i alluogi cydraddoldeb darpariaeth ar draws pob ysgol yng
Nghymru. Codwyd pryderon penodol ynghylch gallu pob ysgol i ddarparu a chyflawni'r holl
gymwysterau hyn, a'r risg gynhenid o greu system ddwy haen annheg. Byddai hyn, yn eu
barn nhw, yn gwrth-ddweud ac yn tanseilio egwyddor allweddol a oedd yn sail i ddatblygiad
y cwricwlwm newydd, sef sybsidiaredd.
4.39 Fel rheoleiddiwr cymwysterau annibynnol, ein rôl a'n cylch gwaith yw sicrhau y gall ysgolion a
cholegau ddewis o ystod addas a phriodol o gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus sy'n
diwallu anghenion rhesymol pob dysgwr. Mae ein hegwyddorion arweiniol ar gyfer llunio'r
cynnig o gymwysterau cyn-16 yn y dyfodol yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau bod hyn yn
parhau i fod yn wir.
4.40 Wrth i ni ddechrau'r gwaith o gytuno ar ddylunio cymwysterau newydd gyda rhanddeiliaid,
byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu ddylunio a darparu cymwysterau mewn
ffordd sy’n hylaw ar gyfer ysgolion a cholegau, ac yn eu galluogi i fesur i ba raddau y mae
gan ddysgwr y wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ofynnol, er enghraifft trwy argaeledd offer,
deunyddiau neu adnoddau. Byddwn yn ceisio cynyddu eu hyblygrwydd i'r eithaf er mwyn
galluogi cymaint o ysgolion a cholegau â phosibl i'w cyflwyno. Bydd hyn yn arbennig o wir
yn achos y cymwysterau ‘gwneud-i-Gymru’ llai, lle mae mwy o botensial o bosibl i
amrywioldeb o ran eu gallu i ddarparu darpariaeth o'r fath.
4.41 Mae angen i'n hagenda diwygio cymwysterau hefyd gofio am yr aflonyddwch y mae
pandemig COVID-19 wedi'i gael nid yn unig ar addysg plant a phobl ifanc, ond hefyd ar eu
hiechyd meddwl a'u lles gweler adran 3 o'r adroddiad hwn am fanylion pellach . Mae effaith
y pandemig yn dal i gael ei deimlo mewn ysgolion a cholegau a bydd yn parhau i fod yn her
trwy gydol y flwyddyn academaidd sydd i ddod. Byddwn yn parhau i weithio gyda
Llywodraeth Cymru wrth iddi weithredu ei rhaglen ‘Adnewyddu a diwygio: cefnogi lles a
chynnydd dysgwyr’ ôl-COVID i ystyried ei heffaith yng nghyd-destun cymwysterau yn y
dyfodol.10

10

Adnewyddu a diwygio: cefnogi lles a chynnydd dysgwyr [HTML] | LLYW.CYMRU
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5 Ein Penderfyniadau
5.1

Ar ôl ystyried yr ymatebion i'n hymgynghoriad yn ofalus, rydym bellach wedi penderfynu ar
yr ystod o bynciau TGAU, ac ystod fach o gymwysterau ‘gwneud-i-Gymru’ cysylltiedig, y dylid
eu datblygu a sicrhau eu bod ar gael i bobl ifanc 14-16 oed yng Nghymru.

5.2

Wrth ddod i'r penderfyniadau hyn, rydym wedi ystyried yn ofalus yr ymatebion i'n
hymgynghoriad ac effaith bosibl ein penderfyniadau o ran baich rheoleiddio, ar y rhai sydd â
nodweddion gwarchodedig ac ar y Gymraeg.

5.3

Yn yr adran hon rydym yn egluro ein penderfyniadau mewn perthynas â phob un o'r cynigion
hyn.

Celfyddydau Mynegiannol
5.4

Er mwyn llunio'r ystod o gymwysterau ar gyfer y Celfyddydau Mynegiannol, gwnaethom
gynnig:
1. Adolygu a diwygio TGAU mewn Celf a Dylunio, Drama a Cherddoriaeth.
2. Creu TGAU newydd mewn Ffilm a Chyfryngau Digidol.
3. Sicrhau bod dewis o gymwysterau sy’n asesu dawns yn parhau i fod ar gael i
ddysgwyr ac ysgolion.
4. Parhau i roi dewis o gymwysterau i ysgolion yn y Celfyddydau Mynegiannol sy’n
cynnig dull amlddisgyblaethol.

Penderfyniad 1: Byddwn yn creu TGAU newydd mewn Celf a Dylunio, Drama a
Cherddoriaeth
5.5

Atebodd tua 250 o bobl gwestiynau ar bob un o'r pynciau yn y cynnig hwn, yn amrywio o 246
ar gyfer Cerddoriaeth i 253 ar gyfer Celf a Dylunio. Roedd tua saith o bob deg yn cytuno â'r
cynnig i adolygu a diwygio'r tri TGAU a drafodwyd. Roedd ychydig dros un o bob deg yn
anghytuno â'r cynnig i ddiwygio Celf a Dylunio 11% a Drama 11% , er i hyn godi i 14% ar
gyfer Cerddoriaeth. Rhoddodd 60% 150 o bobl o'r rhai a atebodd y cwestiwn hwn sylw
ysgrifenedig.
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5.6

Nododd yr ymatebwyr hynny a gytunodd â'n cynnig bwysigrwydd diwygio'r cymwysterau hyn
er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd â nodau a dibenion y cwricwlwm newydd, ond hefyd eu
bod yn parhau i fod yn berthnasol er mwyn paratoi dysgwyr ifanc ar gyfer gyrfaoedd yn y
diwydiannau hyn sy'n tyfu'n gyflym. Gyda hynny mewn golwg, roedd yr ymatebwyr hynny
hefyd yn cefnogi mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol o fewn y cymwysterau diwygiedig
hyn.

5.7

Pwysleisiodd y rhai a oedd yn cytuno hefyd yr angen i gadw dewis o gymwysterau TGAU ar
wahân yn y Maes hwn, gyda nifer o'r rheini'n cefnogi'r farn bod hyn yn cynnig hyblygrwydd i
ganolbwyntio ar un agwedd neu fwy o'r Maes hwn ochr yn ochr â'u hastudiaethau eraill, gan
nodi hefyd fod gan bob pwnc set sgiliau wahanol. Gwnaethant awgrymu y byddai dull
arwahanol yn y Maes hwn yn cynorthwyo dilyniant yn well na dull amlddisgyblaethol.

5.8

Er bod cefnogaeth gyffredinol i'n cynnig, mae'n amlwg bod ystod eang o safbwyntiau
ynghylch graddau'r diwygio sy'n angenrheidiol, ac i ba raddau y dylid defnyddio digidol.
Teimlai rhai ymatebwyr nad oedd angen diwygio'r cymwysterau hyn gan eu bod yn fanylebau
cymharol newydd a gyflwynwyd ar gyfer eu haddysgu gyntaf yn 2016 . Mynegodd eraill
rybudd yn erbyn cyflwyno cymwysterau sy'n ddibynnol iawn ar ddigidol gan y byddai hyn yn
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creu materion hydrinedd i staff mewn ysgolion a cholegau ac yn cael effaith ar gyllidebau
sydd eisoes wedi'u cyfyngu.
5.9

Cawsom hefyd nifer o sylwadau mewn perthynas â chynnwys a threfniadau asesu'r
cymwysterau newydd arfaethedig. Roedd y rhain yn cynnwys:
•
•
•
•
•

dylid annog ffocws ar y dull rhyngddisgyblaethol wrth ddatblygu pob
cymhwyster;
yr angen i sicrhau bod Cerddoriaeth TGAU yn addas ar gyfer pob dysgwr;
dylid lleihau'r pwyslais ar y sgiliau dadansoddi sydd o fewn TGAU Cerddoriaeth ar
hyn o bryd;
yr angen i dechnoleg gerddoriaeth gael ei hymgorffori, neu fel arall sicrhau ei bod
ar gael fel cymhwyster TGAU ar wahân, ac
yr angen i'r cymwysterau hyn fod yn hygyrch i ddysgwyr ag anghenion dysgu
ychwanegol ADY .

5.10 Ymddengys bod rhai ymatebwyr wedi dehongli ein disgrifiad yn y cynnig hwn i ‘adolygu a
diwygio’ i olygu y gallent weld llai o newidiadau i’r rhai a ddisgrifir yn yr ymgynghoriad fel
cymwysterau ‘newydd’. Yn sicr nid dyna oedd ein bwriad; ein nod oedd gwahaniaethu'n glir
rhwng y pynciau presennol hynny a fydd yn parhau i fod ar gael fel TGAU a'r rhai a fydd ar
gael am y tro cyntaf yng Nghymru, er enghraifft Cyfryngau Digidol yn y Maes hwn.
5.11 Er mwyn sicrhau aliniad â'r cwricwlwm newydd a chwrdd â'i ddibenion, byddwn yn ymgysylltu
â rhanddeiliaid ac arbenigwyr i ddatblygu, profi a chytuno ar drefniadau cynnwys ac asesu
newydd ar gyfer pob un o'r cymwysterau hyn. Fel rhan o'r gwaith hwn, byddwn hefyd yn
ystyried sut, ac i ba raddau, y gall technoleg ddigidol wella profiad a darpariaeth asesu yn y
pynciau hyn.
5.12 Mewn ymateb i alwadau am gymhwyster TGAU ar wahân mewn technoleg gerddoriaeth,
byddwn yn archwilio gyda rhanddeiliaid a ellir ymgorffori'r ddisgyblaeth hon yn y cymhwyster
Cerddoriaeth TGAU trwy'r broses ddatblygu. Os nad ydym yn teimlo y gellir ymgorffori'r
ddisgyblaeth hon yn ddigonol yn y prif gymhwyster, byddwn yn archwilio'r ffordd orau o
sicrhau cymwysterau amgen.

Penderfyniad 2: Byddwn yn creu TGAU newydd mewn Ffilm a Chyfryngau
Digidol
5.13 Ymatebodd cyfanswm o 243 o bobl i'r cwestiwn hwn ac roedd y mwyafrif 77% yn cytuno â'r
cynnig. Roedd rhieni a gofalwyr, ac aelodau o'r cyhoedd, yn arbennig o gefnogol tra mai
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gweithwyr addysg proffesiynol oedd y lleiaf tebygol o gytuno'n gryf â chreu'r TGAU newydd
hwn. Rhoddodd ychydig dros hanner 51%, 125 o bobl y rhai a atebodd y cwestiwn hwn
sylw ysgrifenedig.

5.14 Roedd nifer uchel o'r ymatebwyr hynny a gefnogodd y cynnig hwn o'r farn bod y pwnc yn
cyd-fynd ag ethos y cwricwlwm newydd ac y byddai'n ddewis poblogaidd a pherthnasol i
ddysgwyr 14-16 oed.
5.15 Roedd rhai yn gweld y byddai cyflwyno’r pwnc newydd hwn yn rhoi cyfle i ddysgwyr
ddatblygu sgiliau gwerthfawr ac arbenigol i gefnogi eu hastudiaethau yn y dyfodol a'u
paratoi ar gyfer gyrfaoedd yn y diwydiannau ffilm a chyfryngau digidol. Teimlwyd hefyd y
byddai'n gosod astudiaethau ffilm a chyfryngau digidol yn gyfartal â phynciau eraill yn y
Maes hwn.
5.16 Er bod lefel yr anghytuno â'r cynnig hwn yn isel, cawsom nifer o sylwadau a oedd naill ai'n
rhybuddio neu'n awgrymu dulliau amgen. Roedd y sylwadau hyn yn cynnwys:
•
•
•
•

pryderon ynghylch argaeledd athrawon ag arbenigedd i gyflawni'r cymhwyster hwn ar
hyn o bryd;
yr angen i athrawon gynyddu a chaboli eu sgiliau mewn elfennau ffilm a thechnegol;
potensial i orgyffwrdd â chymwysterau eraill sy'n bodoli, a allai arwain at TGAU sy'n rhy
debyg ac sydd â chymwyseddau cyfyngedig;
dylid ystyried creu cymhwyster ychwanegol, llai ar gyfer yr elfennau cynhyrchu, creadigol
hynny o'r cyfryngau;
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•
•
•

nodi'r cyfleoedd i ddysgwyr arbrofi gyda chyfryngau digidol sydd eisoes ar gael i
ddysgwyr trwy'r TGAU Celf a Dylunio presennol;
pryderon yn ymwneud â thlodi digidol sy'n effeithio ar hygyrchedd i'r cymhwyster, ac
efallai na fydd rhai ysgolion a cholegau'n gallu ariannu, hwyluso a chyflawni'r
cymhwyster.

5.17 Mae'n ymddangos bod rhai ymatebwyr wedi camddeall y cynnig ac wedi dehongli'r
cymhwyster TGAU newydd hwn mewn Ffilm a Chyfryngau Digidol fel un a fyddai'n eistedd
ochr yn ochr â'r Astudiaethau Cyfryngau TGAU presennol sydd ar gael ar hyn o bryd i
ddysgwyr. Fel yr esboniwyd gennym yn yr ymgynghoriad, ein bwriad yw i'r cymhwyster
cyfunol newydd hwn ddisodli'r ddau TGAU presennol mewn Astudiaethau Cyfryngau ac
Astudiaethau Ffilm. Mae'r cynnig hwn yn un enghraifft lle rydym yn anelu at roi mwy o
hyblygrwydd i ysgolion adlewyrchu ehangder a chydbwysedd eu cwricwlwm ysgol yn y
cyfuniadau o gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr a rhyddhau amser yn y cwricwlwm ar
gyfer profiadau dysgu ehangach.
5.18 Mewn ymateb i'r pryderon hynny ynghylch y potensial i orgyffwrdd, a'r angen i gwmpasu'r
elfennau creadigol, cynhyrchu hynny o gyfryngau, mae'n bwysig ailadrodd mai un maes
ffocws ar gyfer y cymhwyster newydd hwn fydd y defnydd creadigol o dechnolegau
cyfryngau ar gyfer dibenion artistig a chyfathrebu, gan gynnwys ystod o gyfryngau digidol fel
animeiddio, fideograffeg, a phodledu. Yn yr un modd â'r cymwysterau TGAU arfaethedig
eraill yn y Maes hwn, byddwn yn edrych ar sut y gallai'r cymhwyster gysylltu â Meysydd a
disgyblaethau eraill.
5.19 Byddwn yn adolygu'r TGAU presennol mewn Astudiaethau Cyfryngau ac Astudiaethau Ffilm i
ystyried pa agweddau ar gynnwys a dyluniad y dylid eu cynnwys, ac a ellid cynnwys unrhyw
agweddau ar y cymwysterau hyn hefyd mewn cymwysterau newydd eraill. Wrth gytuno ar
ddyluniad y cymhwyster hwn, byddwn hefyd yn gweithio i sicrhau cydlyniad â TGAU
cysylltiedig eraill fel y cymhwyster Technoleg Ddigidol sydd newydd ei gyflwyno a rhai o'r
arnodiadau o fewn Celf a Dylunio fel ffotograffiaeth.
5.20 Sicrhau bod y cymhwyster nid yn unig yn adlewyrchu'r sgiliau a'r wybodaeth a ddisgrifir yn y
Canllawiau’r Cwricwlwm i Gymru 'Canllawiau’r Cwricwlwm' yn agos, ond hefyd yn cynnig
cyfle i ddysgwyr archwilio materion sydd o ddiddordeb a pherthnasedd cynyddol iddynt,
mae'n ddigon posibl y bydd angen cyflwyno elfennau newydd ac anghyfarwydd yn y
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cymhwyster newydd hwn. 11 Fodd bynnag, mae'n debygol hefyd y gellid cynnwys agweddau
ar gynnwys a dylunio, sy'n gyfarwydd i'r rhai sy'n dysgu'r cymwysterau presennol
Astudiaethau Cyfryngau TGAU ac Astudiaethau Ffilm TGAU.
5.21 Fel yr amlinellwyd yn adran 3 o'r adroddiad hwn, ein nod yw datblygu a chymeradwyo'r
cymwysterau hyn erbyn Medi 2024, gan roi digon o amser i athrawon ac ymarferwyr baratoi
ac ymgyfarwyddo â'r cymwysterau newydd yn barod ar gyfer eu haddysgu gyntaf ym mis
Medi 2025. Byddwn hefyd yn gweithio gyda chyrff dyfarnu ac eraill ar draws y system i
sicrhau hyfforddiant a datblygiad proffesiynol amserol, effeithiol a dwyieithog, yn ogystal â
deunyddiau addysgu a dysgu, i gefnogi eu cyflwyniad.
5.22 Yn olaf, o ran hygyrchedd, mae ein Hamodau Cydnabod Safonol12, y rheolau y mae'n rhaid i
bob corff dyfarnu eu bodloni wrth gynnig cymwysterau i ddysgwyr yng Nghymru, yn ei
gwneud yn ofynnol yn benodol i gorff dyfarnu sicrhau bod pob cymhwyster yn cydymffurfio
â gofynion cyfraith cydraddoldeb13, a monitro'r cymwysterau hynny ar gyfer unrhyw
nodwedd a allai roi anfantais i grŵp o ddysgwyr sy'n rhannu nodwedd warchodedig.14 Wrth
i'r corff dyfarnu perthnasol ddechrau datblygu pob cymhwyster, byddwn yn gofyn iddynt roi
sylw dyledus i'n dogfen ganllaw, Mynediad Teg trwy Ddylunio15, a chymryd cyfrifoldeb am
sicrhau bod asesiadau'n hygyrch.

Penderfyniad 3: Byddwn yn sicrhau bod dewis o gymwysterau sy’n asesu
dawns yn parhau i fod ar gael i ddysgwyr ac ysgolion.
Fodd bynnag, byddwn hefyd yn gweithio gyda rhanddeiliaid i
bennau a chyhoeddi Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer
cymhwyster Dawns ‘gwneud-i-Gymru’ gyda’r nod o gael
ymateb cadarnhaol i’r farchnad gan gyrff dyfarnu sy’n dymuno
datblygu’r cymhwyster hwn.

11

Mae Canllawiau’r Cwricwlwm yn nodi'n fanylach yr hyn y dylai Cwricwlwm Ysgol ei gwmpasu mewn perthynas â meysydd dysgu a
phrofiad, elfennau gorfodol a sgiliau trawsgwricwlaidd.
12
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/amodau-cydnabod-safonol/
13
Deddf Cydraddoldeb 2010, unrhyw Ddeddf a oedd yn rhagflaenydd statudol i'r Ddeddf honno, neu unrhyw ddeddfwriaeth mewn
awdurdodaeth heblaw Cymru sydd â phwrpas ac effaith gyfatebol.
14
Oed, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, a chyfeiriadedd rhywiol, fel y'u
gwarchodir o dan y Gyfraith Cydraddoldeb.
15
https://www.qualificationswales.org/media/4740/mynediad-teg-drwy-ddylunio.pdf
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5.23 Ymatebodd cyfanswm o 232 o bobl i’r cynnig hwn, ac roedd yr ymateb cyffredinol yn
gadarnhaol gyda dros ddau o bob tri o bobl 69% yn cytuno. Ymhlith gweithwyr addysg
proffesiynol, cododd cytundeb i 72% tra ymhlith dysgwyr fe gwympodd i 59%. Rhoddodd
ychydig dros hanner 52%, 121 o bobl y rhai a atebodd y cwestiwn hwn sylw ysgrifenedig.

5.24 Er bod y ffigurau uchod yn dangos lefel uchel o gytundeb â'n cynnig, mae'r sylwadau
ysgrifenedig a gafwyd gan ymatebwyr yn awgrymu ymateb mwy cymysg. Gall y camliniad
hwn fod oherwydd bod rhai ymatebwyr yn camddeall ein cynnig, gan ei ddehongli fel un lle
byddai cymhwyster sy'n asesu dawns yn cael ei ddatblygu'n benodol ar gyfer Cymru.
5.25 Cododd rhai ymatebwyr bryderon ynghylch diffyg datrysiad ‘gwneud-i-Gymru’, gan nodi y
byddai hyn yn arwain at ddiffyg cydraddoldeb â phynciau neu gymwysterau eraill,
cymwysterau nad oeddent yn addas at y diben yng nghyd-destun y cwricwlwm newydd a
bod risg o greu proffwydoliaeth hunangyflawnol o ran galw isel a niferoedd isel yn y pwnc
hwn. Dewisodd eraill, fodd bynnag, ailadrodd nifer o'r pwyntiau a godwyd gennym yn yr
ymgynghoriad, yn enwedig ynghylch hyfywedd datblygu cymhwyster TGAU yn benodol ar
gyfer Cymru oherwydd ei natur arbenigol a'r niferoedd sy’n debygol o ddewis y cymhwyster.
5.26 Roedd barn hefyd yn amrywiol ynghylch a ddylid asesu dawns trwy gymhwyster annibynnol,
neu a ddylid ei ymgorffori fel rhan o gymwysterau eraill sydd ar gael yn y Maes hwn.
5.27 Er bod barn ar TGAU annibynnol, ac a oedd angen cynllunio hyn yn benodol ar gyfer dysgwyr
yng Nghymru yn gymysg, roedd yn amlwg bod cefnogaeth ddigamsyniol i argaeledd parhaus
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cymwysterau sy'n asesu dawns. O'r rheini, mynegodd llawer farn gref ar yr angen i
gymhwyster TGAU yn y pwnc hwn fod ar gael i ddysgwyr yng Nghymru.
5.28 Roedd y rhesymau a roddwyd gan ymatebwyr yn cynnwys y cyfraniad cadarnhaol y mae’r
ddisgyblaeth hon yn ei wneud i les corfforol a meddyliol dysgwyr, ynghyd â’i allu i ddatblygu
sgiliau creadigol dysgwyr. Pwysleisiodd nifer o ymatebwyr hefyd bwysigrwydd sicrhau eu
bod ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, ac y byddai methu â gwneud hynny yn arwain at
ddysgwyr sy'n siarad Cymraeg yn parhau i fod dan anfantais yn y Maes hwn.
5.29 Mae cynyddu argaeledd cymwysterau trwy gyfrwng Cymraeg yn flaenoriaeth strategol i ni. 16
Adlewyrchir y flaenoriaeth hon yn ein hegwyddorion arweiniol i lunio'r cymwysterau a gynigir
yn y dyfodol, lle rydym wedi ymrwymo i sicrhau y bydd yr holl gymwysterau a ariennir yn
gyhoeddus ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
5.30 Er ein bod yn parhau i fod o'r farn bod y nifer a fydd yn manteisio arno yn debygol o fod yn
gymharol isel, yn y tymor byr o leiaf wrth i'r cwricwlwm newydd ymsefydlu, rydym wedi
adlewyrchu a gwrando ar y dadleuon cryf a pherswadiol a gyflwynwyd gan y rhai sy'n cefnogi
datblygu cymhwyster Dawns TGAU newydd i Gymru. Roedd y rhain yn cynnwys pwysigrwydd
adlewyrchu'r holl ddisgyblaethau cydnabyddedig yn y Maes hwn mewn cymwysterau, ac i'r
disgyblaethau hynny gael eu hasesu yn unol â nodau a dibenion y cwricwlwm newydd.
Roeddent hefyd yn teimlo y byddai cyflwyno cymhwyster o'r fath yn cynyddu diddordeb a’r
nifer a fydd yn ei ddewis.
5.31 Rydym yn cytuno â'r rhai sy'n pwysleisio pwysigrwydd cynnal cymwysterau sy'n asesu dawns
fel rhan o'r cynnig ac sy'n parhau i fod yn ymrwymedig i wneud hynny. Gyda hynny mewn
golwg, rydym wedi cynnal dadansoddiad effaith o gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus yn y
Maes hwn i sefydlu i ba raddau y mae'n debygol y byddant yn gallu cwrdd â'n hegwyddorion
arweiniol, ac felly parhau i fod ar gael i ddysgwyr o 2025 ymlaen. Mae ein dadansoddiad
cychwynnol yn awgrymu efallai na fydd nifer o'r cymwysterau hyn, gan gynnwys y TGAU
Dawns cyfredol, yn gwneud hynny.
5.32 Mae hyn wedi ein harwain i'r casgliad y bydd angen i ni gymryd camau pellach i'r rhai a
gynigiwyd gennym yn yr ymgynghoriad. Er y byddwn yn sicrhau bod dewis o gymwysterau
sy'n asesu dawns yn parhau i fod ar gael i ddysgwyr ac ysgolion, rydym hefyd wedi
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penderfynu gweithio gyda rhanddeiliaid i osod a chyhoeddi Meini Prawf Cymeradwyo ar
gyfer cymhwyster Dawns ‘gwneud-i-Gymru’.
5.33 Wrth i ni ddechrau ymgysylltu â rhanddeiliaid ar ddyluniad posibl cymhwyster Dawns
‘gwneud-i-Gymru’, byddwn yn archwilio i ba raddau y gellir cyflwyno hyn fel TGAU, a'r
tebygolrwydd o gael ymateb i’r farchnad cadarnhaol gan y cyrff dyfarnu hynny a all gyflwyno
cymwysterau TGAU. Os na fydd hyn yn bosibl, byddwn yn edrych ar opsiynau amgen o ran
mathau eraill o gymwysterau ac yn annog cyrff dyfarnu â diddordeb i ddatblygu cymhwyster
sy'n cwrdd â'n gofynion.

Penderfyniad 4: Byddwn yn parhau i roi dewis o gymwysterau i ysgolion yn y
Celfyddydau Mynegiannol sy’n cynnig dull amlddisgyblaethol.
5.34 Ymatebodd ychydig yn llai o bobl i'r cynnig hwn, a derbyniwyd 218 o ymatebion. Yn yr un
modd â'r cynigion eraill ym Maes y Celfyddydau Mynegiadol, roedd cefnogaeth eang gyda
saith o bob deg 70% yn mynegi cytundeb. Dangosodd dysgwyr a gweithwyr addysg
proffesiynol lefel debyg o gefnogaeth y ddau yn 70% . Rhoddodd ychydig llai na hanner
48%, 105 o bobl y rhai a atebodd y cwestiwn hwn sylw ysgrifenedig.

5.35 Yn yr un modd â'r ymateb a gafwyd mewn perthynas â'n trydydd cynnig yn y Maes hwn, er
bod y ffigurau'n dangos lefel uchel o gytundeb, mae'n ymddangos bod y cynnig hwn hefyd
wedi'i gamddehongli, gyda rhai yn credu ei fod yn golygu y byddai cymhwyster TGAU
amlddisgyblaethol yn y Celfyddydau Mynegiannol yn cael ei gyflwyno. Nid dyna oedd ein
bwriad; yn hytrach, gwnaethom gynnig sicrhau y byddai'r cymwysterau presennol sy'n cynnig
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dull amlddisgyblaethol yn parhau i fod ar gael i'r dysgwyr hynny sy'n dymuno parhau i
astudio ac archwilio'r Maes heb ganolbwyntio ar arbenigedd penodol.
5.36 Nododd y rhai a gytunodd â'n cynnig werth y cymwysterau hyn, nid yn unig o ran cynnig
cyfleoedd trawsgwricwlaidd i ddysgwyr, ond hefyd yn eu hannog i ddatblygu amrywiaeth o
sgiliau a chefnogi eu dilyniant i gyflogaeth yn y dyfodol. Roeddent hefyd yn teimlo y dylai'r
cymwysterau hyn ddarparu dilyniant addas i gymwysterau ôl-16 tebyg.
5.37 Mynegodd ymatebwyr a oedd yn anghytuno â'n cynnig bryderon ynghylch i ba raddau y
byddai'r mwyafrif o'r cymwysterau hyn, a ddatblygwyd ar gyfer dysgwyr mewn rhannau eraill
o'r DU, yn cefnogi nodau a dibenion y cwricwlwm newydd yn effeithiol. Roeddent hefyd yn
teimlo y gallai absenoldeb TGAU Celfyddydau Mynegiadol integredig danseilio'r dull
rhyngddisgyblaethol, cyfannol y mae'r cwricwlwm newydd yn ei hyrwyddo. Dywedodd eraill,
fodd bynnag, fod risg y byddai cymwysterau o'r fath yn fersiwn wanedig ac y gallai arwain at
ddiffyg arbenigedd.
5.38 Gwnaeth sawl ymatebydd sylwadau ar y math o gynnwys y gellid ei ymgorffori mewn
cymwysterau yn y Maes hwn yn y dyfodol. Fodd bynnag, nid oedd yn eglur a oedd y rhain yn
cael eu priodoli i gymwysterau amlddisgyblaethol yn y dyfodol neu gymwysterau presennol
sy'n asesu pob disgyblaeth ar wahân. Roedd y rhain yn cynnwys:
•

cynnydd mewn cynnwys sy'n gysylltiedig â dawns o fewn manylebau;

•

elfennau cynhyrchu, er enghraifft, goleuadau a sain i'w hymgorffori, ac

•

yr angen i gynnwys gynnwys persbectif Cymraeg, gyda ffocws penodol ar hanes,
diwylliant, traddodiad, treftadaeth Cymru a’r iaith Gymraeg.

5.39 Mewn ymateb i bryderon a godwyd mewn perthynas â chymwysterau amlddisgyblaethol
presennol, a'u gallu i ymateb yn effeithiol i nodau a dibenion y cwricwlwm newydd, mae'n
bwysig ailadrodd y bydd angen i bob cymhwyster ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed fodloni ein
hegwyddorion arweiniol i fod yn gymwys i gael cyllid cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys
dangos i'n boddhad bod y cymhwyster yn ymwneud â nodau a dibenion y cwricwlwm
newydd ac yn eu cefnogi.
5.40 Clywsom farn wahanol ar rinweddau dull arbenigol ac amlddisgyblaethol mewn ymateb i'r
cynnig hwn. Fel yr amlinellwyd gennym yn y ddogfen ymgynghori, mae Canllawiau’r
Cwricwlwm yn argymell y dylai dysgwyr ymgysylltu â phob agwedd ar y Maes hwn nes eu
bod yn 14 oed ac o leiaf rhai agweddau arno o 14 i 16 oed. Bwriad ein cynnig, ochr yn ochr
ag eraill yn y Maes hwn, oedd darparu cydbwysedd priodol o gyfleoedd i'r dysgwyr hynny a
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fydd eisiau arbenigo yn 14 oed a chanolbwyntio'n bennaf ar un neu ddwy ddisgyblaeth yn
unig, ac eraill a allai fod eisiau parhau i gymryd dull ehangach, amlddisgyblaethol. Rydym yn
parhau i fod o'r farn, er mwyn diwallu anghenion pob dysgwr, bod angen cyfuniad o'r ddau.
5.41 Fel yr ydym wedi amlinellu yn gynharach yn yr adroddiad hwn, er i ni ymgynghori ar wahân ar
bob cynnig, maent i gael eu hystyried yn rhan o becyn a dylent barhau i fod felly. Ein nod yw
rhoi mwy o hyblygrwydd i ysgolion adlewyrchu ehangder a chydbwysedd eu cwricwlwm
ysgol yn y cyfuniadau o gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr.
5.42 Er mwyn sicrhau'r cyfuniad hwnnw, mae angen i ni ystyried yn ofalus nifer y cymwysterau y
gellir yn ymarferol eu datblygu'n benodol ar gyfer Cymru mewn unrhyw un Maes. Ar ôl
myfyrio ar yr adborth a gafwyd trwy'r ymgynghoriad hwn, rydym yn parhau i fod heb ein
perswadio y byddai un cymhwyster amlddisgyblaethol i eistedd ochr yn ochr â disgyblaethau
eraill yn y Maes hwn yn cynhyrchu galw digonol i'w wneud yn hyfyw. Byddai defnyddio'r dull
hwn hefyd yn golygu lleihau dewis a hyblygrwydd i ddysgwyr yn sylweddol.
5.43 Yn yr un modd â phob un o'r cynigion a gynhwysir yn yr ymgynghoriad hwn, mae ein
penderfyniad yn cynnwys cydbwyso’r ystyriaethau gwrthwynebol yn ofalus. Ar ôl pwyso a
mesur, credwn mai'r dull cywir yw cymryd camau i sicrhau ystod o gymwysterau presennol
sy'n cynnig dull amlddisgyblaethol, ar yr amod eu bod yn cwrdd â'n hegwyddorion arweiniol.
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Iechyd a Lles
5.44 Er mwyn llunio'r ystod o gymwysterau yn y Maes hwn, gwnaethom gynnig:
1.
2.

Peidio â chreu cymhwyster newydd a fyddai’n cefnogi cyflwyno’r Maes hwn yn ei
gyfanrwydd, ac
Adolygu a diwygio TGAU mewn Bwyd a Maeth, Addysg Gorfforol, ac Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, a Gofal Plant.

Penderfyniad 1: Ni fyddwn yn creu cymhwyster newydd a fyddai’n cefnogi
cyflwyno’r Maes hwn yn ei gyfanrwydd
5.45 Ymatebodd cyfanswm o 270 o bobl i'r cynnig hwn. Roedd ychydig llai na dau o bob tri 64%
yn cytuno ag ef yn gyffredinol. Roedd gwahaniaeth barn nodedig rhwng gweithwyr
proffesiynol addysg a dysgwyr, gyda dysgwyr yn llai cefnogol: roedd llai na hanner 44% y
dysgwyr o blaid y cynnig o gymharu â 70% o weithwyr addysg proffesiynol. Rhoddodd
ychydig dros hanner 51%, 138 o bobl y rhai a atebodd y cwestiwn hwn sylw ysgrifenedig.

5.46 Roedd cefnogaeth gyffredinol i'n cynnig i beidio â chreu cymhwyster newydd i gefnogi
cyflwyno'r Maes hwn yn ei gyfanrwydd, gyda llawer o ymatebwyr yn darparu sylwadau a
oedd yn ategu ein rhesymeg fel y nodwyd yn yr ymgynghoriad, gan gynnwys y pryder a
godwyd gennym am gymhwyster newydd yn cyfyngu ar y rhyddid y bydd ysgolion yn
dymuno ei archwilio wrth iddynt ddatblygu eu hymagwedd eu hunain at y Maes hwn.
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5.47 Cytunodd yr ymatebwyr hynny hefyd y byddai un cymhwyster trosfwaol i asesu'r Maes eang
hwn yn cyflwyno heriau asesu sylweddol ar lefel genedlaethol, ac y gallai gael effaith o
gulhau’r addysgu a dysgu. Rydym yn cytuno y byddai asesu ymddygiad a meddyliau
dysgwyr yn ddilys ac yn deg ar draws y garfan genedlaethol yn her sylweddol. Bydd rhai o'r
pynciau a archwilir yn sensitif ac yn arwyddocaol yn bersonol i rai dysgwyr, felly mae perygl y
gallai rhai dysgwyr gael eu rhoi dan anfantais oherwydd y profiadau personol a archwiliwyd.
5.48 Clywsom awgrymiadau hefyd ynghylch pa agweddau ar iechyd a lles y gallai cymwysterau
eraill eu cynnwys, fel Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru a chymwysterau pwnc-benodol
eraill o fewn y Meysydd Iechyd a Lles a Chelfyddydau Mynegiadol. Yn dilyn yr ymgynghoriad
hwn, byddwn yn cytuno ar y cynnwys ar gyfer yr ystod o gymwysterau TGAU a fydd ar gael i
ddysgwyr yn 16 oed. Unwaith y cytunir ar y cynnwys ar gyfer pob TGAU, byddwn wedyn yn
nodi pa gymwysterau eraill sydd angen bod ar gael i sicrhau bod cynnig o gymwysterau
cydlynol a chynhwysol ar gael sy'n cefnogi nodau a dibenion y cwricwlwm newydd yn llawn.
5.49 Roedd rhai ymatebwyr yn anghytuno â'n cynnig, gan gredu ei fod yn gyfle a gollwyd i
adlewyrchu'r pwyslais y mae'r cwricwlwm newydd yn ei roi ar ddull cyfannol,
rhyngddisgyblaethol. Roeddent hefyd yn teimlo y byddai cymhwyster o'r fath yn cefnogi
addysgu a dysgu'r Maes yn ei gyfanrwydd. Yn yr un modd, codwyd pryderon y gallai diffyg
cymhwyster arwain at addysgu anghyson yn y Maes, neu roi llai o ffocws ar y Maes hwn nag
eraill.
5.50 Mae'n bwysig nodi nad yw absenoldeb cymhwyster trosfwaol newydd yn y Maes hwn, yn y
tymor byr o leiaf, yn golygu na fydd dysgwyr yn gallu cyrchu cymwysterau yn y Maes hwn.
Bydd cymwysterau TGAU newydd mewn Bwyd a Maeth, Addysg Gorfforol ac Iechyd a Gofal
Cymdeithasol a Gofal Plant yn cael eu datblygu wrth i ni symud i gam nesaf ein gwaith
gweler ein penderfyniad ar gynnig 2 yn y Maes hwn isod . Wrth i ni ddechrau ystyried pa
nodweddion y dylai cynnig cynhwysol a chydlynol ei gael yn y dyfodol, mae'n debygol y bydd
cymwysterau eraill sy'n ychwanegol at y tri TGAU a nodwyd uchod ar gael, gan ganiatáu i
ysgolion roi cyfle i ddysgwyr gymryd un neu hyd yn oed sawl cymhwyster bach fel rhan o'r
dull.
5.51 Gwnaethom gydnabod yn ein hymgynghoriad bod y system bresennol yn rhoi pwyslais mawr
ar gymwysterau. Fodd bynnag, mae'r cwricwlwm newydd yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion
roi statws cyfartal i'r chwe Maes tan 16 oed. Fel un o'r chwe Maes, rhaid ymgorffori Iechyd a
Lles yng nghwricwla pob ysgol. Mae'n bwysig cofio hefyd na ddylid ystyried cymhwyster yn
brocsi ar gyfer gofynion ac ethos y cwricwlwm newydd.
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5.52 Am y rhesymau a amlinellir uchod, rydym yn parhau i fod o'r farn y byddai'r risgiau a'r heriau
posibl o gyflwyno cymhwyster o'r fath yn gorbwyso unrhyw fuddion posibl ar hyn o bryd. Er
bod hynny'n wir, rydym yn parhau i fod â meddwl agored ynghylch a ellid cyflwyno
cymhwyster o'r fath yn y dyfodol wrth i newidiadau i addysgu a dysgu a fwriadwyd fel rhan
o'r cwricwlwm newydd gael eu hymgorffori. Felly, byddwn yn adolygu'r angen am
gymhwyster i gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r Maes yn ei gyfanrwydd unwaith y bydd y
cwricwlwm newydd wedi'i wreiddio.

Penderfyniad 2: Byddwn yn creu TGAU newydd mewn Bwyd a Maeth, Addysg
Gorfforol, ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
5.53 Atebodd tua 240 o bobl gwestiynau ar bob un o'r pynciau yn y cynnig hwn, yn amrywio o 237
ar gyfer Bwyd a Maeth i 242 ar gyfer Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Roedd saith o
bob deg 71% yn cefnogi'r cynigion ar gyfer Bwyd a Maeth ac Addysg Gorfforol tra bod 66%
yn cefnogi adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. Roedd y lefel uchaf o
anghytuno ar gyfer Addysg Gorfforol lle roedd 13% o'r ymatebwyr yn anghytuno. Rhoddodd
94 o ymatebwyr 39% o'r rhai a atebodd y cwestiwn hwn sylw ysgrifenedig.
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5.54 Cafwyd lefel uchel o gytundeb i’n cynnig i adolygu a diwygio cymwysterau TGAU mewn
pynciau presennol yn y Maes hwn. Gwnaed ystod o sylwadau, gyda llawer yn nodi bod y
rhain yn bynciau sefydledig sy'n darparu dilyniant i addysg bellach a chyflogaeth ac yn dysgu
sgiliau bywyd i ddysgwyr.
5.55 Er bod llawer o ymatebwyr wedi nodi'r angen i ddiwygio'r cymwysterau hyn, i sicrhau eu bod
yn diwallu anghenion y cwricwlwm newydd ac i barhau i ganiatáu symud ymlaen i Safon
Uwch ac addysg bellach, roedd y farn ynghylch graddau'r newid ar gyfer pob un o'r pynciau
hyn yn amrywio.
5.56 Roedd rhai ymatebwyr o'r farn bod y cymwysterau presennol yn y pynciau hyn yn briodol ac
yn rhybuddio rhag newid er mwyn newid. Gyda chyflwyniad diweddar TGAU Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, a Gofal Plant, gwnaethant awgrymu y gallai fod yn briodol blaenoriaethu
diwygio'r ddau bwnc arall.
5.57 Mynegodd eraill awydd am ddiwygiadau mwy sylweddol i'r rhai a gynigiwyd yn y Maes hwn,
gan ffafrio symud i ffwrdd o'r cymwysterau TGAU pwnc-benodol sydd ar gael ar hyn o bryd i
ddysgwyr a chofleidio dull mwy cyfannol o ddarparu cymwysterau. I'r perwyl hwnnw,
awgrymodd un ymatebydd y byddai cyflwyno TGAU mewn Iechyd a Lles sy'n cynnwys
rhaglen graidd ochr yn ochr â gwahanol lwybrau yn galluogi elfen o arbenigedd mewn
disgyblaethau pwnc penodol.
5.58 Cawsom hefyd nifer o sylwadau mewn perthynas â'r cynnwys a'r trefniadau asesu ar gyfer
pob un o'r cymwysterau hyn. Roedd y rhain yn cynnwys:
•
•
•

yr angen i adolygu pwysiad elfennau ymarferol a damcaniaethol y cymhwyster
TGAU Addysg Gorfforol;
yr angen i gynnwys ystod ehangach o weithgareddau corfforol yn Maes hwn, a
hyrwyddo buddion iechyd meddwl a phwysigrwydd diet iach ac ymarfer corff
rheolaidd i'w gynnwys ar draws yr holl gymwysterau diwygiedig.

5.59 Ein barn glir a diamwys yw y dylai'r cwricwlwm siapio pa gymwysterau sydd ar gael, eu diben
a'u dyluniad. Gwnaethom nodi yn ein hymgynghoriad bod ein hymgysylltiad ag athrawon yn
awgrymu bod y pynciau hyn yn cael eu mwynhau gan ddysgwyr sy'n eu hastudio, eu bod yn
cael eu gwerthfawrogi gan randdeiliaid ac yn cefnogi ymgysylltiad dysgwyr. Gwnaethom
hefyd nodi'r cysylltiadau clir sydd gan y pynciau hyn â phedwar diben y cwricwlwm newydd.
Nid ydym wedi clywed unrhyw beth yn ystod y cyfnod ymgynghori hwn sy'n awgrymu na
fyddant yn parhau i fod yn werthfawr i bobl ifanc 14-16 oed wrth iddynt gyflawni'r cwricwlwm
newydd hwn.
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5.60 Er ein bod yn parhau i fod â meddwl agored ynghylch a ellid cyflwyno cymhwyster i gefnogi
cyflwyno'r Maes yn ei gyfanrwydd yn y dyfodol wrth i'r cwricwlwm newydd gael ei wreiddio,
ein ffocws dros y cyfnod nesaf fydd sicrhau bod cymwysterau TGAU newydd yn y pynciau hyn
yn cefnogi'r nodau a dibenion y cwricwlwm newydd.
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Dyniaethau
5.61

Er mwyn llunio'r ystod o gymwysterau ar gyfer y Dyniaethau, gwnaethom gynnig:
1. Adolygu a diwygio TGAU mewn Busnes, Daearyddiaeth, Hanes ac Astudiaethau
Crefyddol.
2. Creu TGAU newydd mewn Astudiaethau Cymdeithasol, os yw’n ymarferol bosib.
3. Creu TGAU integredig newydd yn y Dyniaethau, os yw’n ymarferol bosib.

Penderfyniad 1: Byddwn yn creu TGAU newydd mewn Busnes, Daearyddiaeth,
Hanes ac Astudiaethau Crefyddol
5.62 Dewisodd ychydig dros 300 o bobl ymateb i'r cynnig hwn. Cytunodd y mwyafrif â'r cynnig i
adolygu a diwygio'r pedwar TGAU a gynhwysir yn y cynnig. Roedd y lefel isaf o gytundeb ar
gyfer Busnes ar 58%. Dangosodd y pwnc hwn hefyd y lefel uchaf o ymatebion niwtral a ddim
yn gwybod, gan awgrymu y gallai cynefindra â'r pwnc hwn fod wedi bod yn is na'r tri arall.
Rhoddodd mwy na dau o bob tri 68%, 205 o bobl o'r rhai a atebodd y cwestiwn hwn sylw
ysgrifenedig.
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5.63 Mae'r data a amlinellir uchod yn dangos yn glir lefel uchel o gytundeb i'n cynnig i adolygu a
diwygio TGAU yn y Maes hwn. Teimlai llawer o'r rhai a gefnogodd fod y rhain yn bynciau
sefydledig a bod y sgiliau a'r wybodaeth a ddatblygwyd trwy'r pynciau hyn yn ganolog i
gynorthwyo dysgwyr i ddod yn ddinasyddion moesegol, gwybodus Cymru a'r byd; un o
bedwar diben y cwricwlwm newydd.
5.64 Er bod llawer o ymatebwyr o'r farn bod angen diwygio'r cymwysterau hyn i sicrhau eu bod yn
cefnogi'r cwricwlwm newydd, roedd eu barn ar raddau'r newid yn amrywiol unwaith eto.
Clywsom bryderon gan rai bod y cynnig hwn yn debycach i addasiad o'r ddarpariaeth
bresennol nag ailwampio sylweddol i alinio â nodau a dibenion y cwricwlwm newydd, tra bod
eraill yn annog pwyll wrth ddiwygio cymwysterau mor fuan ar ôl y don olaf o ddiwygiadau.
Clywsom hefyd fod angen dull cytbwys o ymdrin â'r diwygiadau hyn, gan ystyried yr angen
parhaus am gymaroldeb â chymwysterau tebyg mewn awdurdodaethau eraill ledled y DU.
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5.65 Cawsom nifer o sylwadau mewn perthynas â chynnwys a threfniadau asesu'r cymwysterau
presennol, gydag awgrymiadau ynghylch sut y gellid gwella'r rhain wrth symud ymlaen.
Roedd yr ymateb mwyaf cyffredin yn ymwneud â'r ffaith bod y cymwysterau hyn yn rhy drwm
o ran cynnwys ar hyn o bryd. Mae hyn, yn eu barn nhw, wedi arwain at dreulio cryn dipyn o
amser addysgu ar sicrhau sylw priodol i gynnwys a chymwysterau nad ydynt yn hylaw ar gyfer
dysgwyr gallu is.
5.66 Cawsom hefyd nifer o awgrymiadau penodol ar sut y gellid gwella cymwysterau ym mhob un
o'r pynciau hyn yn y dyfodol. Roedd y rhain yn cynnwys:
•
•

•
•
•

yr angen i sgiliau sylfaenol fel cyllid personol a chyffredinol gael eu hymgorffori yn y
TGAU Busnes;
mwy o sylw i ddaearyddiaeth amgylcheddol o fewn y cymhwyster TGAU
Daearyddiaeth, gyda'r nod o hysbysu pobl ifanc ar sut i wella cynaliadwyedd y
blaned;
yr angen i hanes Cymru fod yn rhan allweddol o'r cymhwyster TGAU Hanes newydd;
mwy o sylw a phwyslais ar foeseg ac athroniaeth o fewn y cymhwyster TGAU
Astudiaethau Crefyddol, a
dylai teitl a chwmpas TGAU Astudiaethau Crefyddol alinio â disgyblaeth Crefydd,
Gwerthoedd a Moeseg CGM a ddisgrifir yn y cwricwlwm newydd.

5.67 Teimlai rhai ymatebwyr nad oedd digon o fanylion yn yr ymgynghoriad ynghylch ystyr
adolygu a diwygio, a beth fyddai hyn yn ei olygu. Codwyd pryderon mewn perthynas â
chymwysterau TGAU diwygiedig yng Nghymru yn dal eu cywerthedd â'r cymwysterau TGAU
yn Lloegr ac efallai na fyddai newid i asesiad mwy seiliedig ar sgiliau yn briodol ar gyfer yr
holl bynciau hyn.
5.68 Fel yr amlinellwyd gennym yn yr ymgynghoriad, o ystyried sut mae'r Maes hwn wedi'i
strwythuro a'i ganolbwyntio, rydym yn rhagweld y bydd angen diwygio cymwysterau yn y
disgyblaethau hyn yn sylweddol, ac y bydd angen ailwampio cynnwys ac asesiad er mwyn
caniatáu iddynt alinio'n llawnach â'r Cwricwlwm ac i bwysleisio'r cysylltiadau â Meysydd eraill.
5.69 Rydym wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag awydd ymatebwyr i symleiddio cynnwys yn y
cymwysterau hyn. Bydd maint y cynnwys a hydrinedd yn ystyriaethau allweddol wrth i ni
ddechrau ar y gwaith o archwilio a datblygu cynigion ar gyfer pob un o’r cymwysterau TGAU
arwahanol hyn gyda rhanddeiliaid.
5.70 Er mwyn sicrhau bod y cymwysterau TGAU newydd hyn yn gwasanaethu ac yn cefnogi'r
cwricwlwm newydd, bydd hefyd yn bwysig i ni weithio gyda rhanddeiliaid i ystyried sut y dylid
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adlewyrchu'r sgiliau a'r wybodaeth gysyniadol a ddisgrifir yng Nghanllawiau’r Cwricwlwm ar
gyfer y Maes hwn ym mhob cymhwyster. Mae'n ymddangos bod rhai ymatebwyr wedi
dehongli hyn i olygu y bydd ymdrech ymwybodol i symud yn gynyddol tuag at asesiadau ar
sail sgiliau yn y Maes hwn. Nid yw hyn yn wir; bydd penderfyniadau ar ddulliau asesu yn cael
eu gwneud mewn perthynas â phob cymhwyster, a byddant yn seiliedig ar yr hyn sydd fwyaf
addas ar gyfer y cynnwys y cytunwyd arno.
5.71 Mewn ymateb i'r rhai sy'n galw am foeseg ac athroniaeth i gael mwy o sylw a phwyslais yn y
cymhwyster TGAU Astudiaethau Crefyddol newydd, rydym yn cydnabod y bydd yn bwysig
egluro â rhanddeiliaid y berthynas rhwng y cymhwyster newydd a'r gofyniad statudol i bob
dysgwr astudio CGM tan maent yn 16. Bydd hwn yn faes i'w archwilio wrth i ni ymgysylltu â
rhanddeiliaid ar ei ddyluniad ac efallai y bydd angen newid teitl y cymhwyster i wneud y
berthynas yn glir.

Penderfyniad 2: Byddwn yn creu TGAU newydd mewn Astudiaethau
Cymdeithasol
5.72 Ymatebodd 315 o bobl i'r cynnig hwn. Roedd ychydig dros hanner 56% yn cytuno â'r
cynnig i greu TGAU newydd mewn Astudiaethau Cymdeithasol. Roedd gweithwyr addysg
proffesiynol ychydig yn llai cefnogol: roedd 53% yn cytuno tra bod mwy na chwarter 27%
yn anghytuno, gan gynnwys 17% yn anghytuno'n gryf. Rhoddodd dros hanner 57%, 180 o
bobl y rhai a atebodd y cwestiwn hwn sylw ysgrifenedig.
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5.73 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr naill ai'n cytuno neu'n cytuno'n gryf â'n cynnig, gyda llawer o
sylwadau'n cefnogi ein rhesymeg dros gyflwyno TGAU yn y ddisgyblaeth yma. Teimlai'r rhai
a gytunodd fod hwn yn bwnc perthnasol iawn, y byddai'n ehangu dewis i ddysgwyr ac yn dod
yn gymhwyster poblogaidd. Roeddent hefyd yn credu bod y cymhwyster amlddisgyblaethol
hwn yn cyd-fynd â nodau a dibenion y cwricwlwm newydd, y byddai'n ei osod ar sail gyfartal
â phynciau eraill yn y Maes hwn ac yn cynorthwyo dilyniant i bynciau sydd eisoes yn
boblogaidd ar lefel Safon Uwch.
5.74 Er bod y rhai a gefnogodd yn croesawu ei gyflwyno, mynegodd ychydig rybudd gan nodi y
byddai trafodaethau ynghylch ei gynnwys yn hollbwysig er mwyn osgoi'r risg o ddyblygu
gormodol â phynciau eraill yn y Maes hwn. Yn yr un modd, roeddent yn teimlo y byddai
angen i ddilyniant i astudiaeth bellach fod yn ystyriaeth allweddol wrth ddylunio'r
cymhwyster.
5.75 Codwyd themâu tebyg gan y rhai a oedd yn anghytuno â'n cynnig. Roedd yr ymatebwyr
hynny’n credu y gallai'r cynnwys ar gyfer y cymhwyster hwn gael ei gynnwys mewn pynciau
eraill yn y Maes hwn, a bod perygl o orgyffwrdd â'r pynciau hynny yn ogystal â'r cymhwyster
Sgiliau Integredig arfaethedig. Credai rhai y byddai'r cymhwyster yn fersiwn wan o'r
disgyblaethau pwnc sefydledig yn y Maes hwn, ac y gallai felly eu tanseilio.
5.76 Roedd pwyntiau eraill a godwyd gan ymatebwyr yn ymwneud â hyfywedd y cymhwyster,
gallu ysgolion i gyflawni'r cymhwyster hwn ynghyd â phynciau eraill yn y Maes hwn a
phryderon ynghylch cael gwared ar bynciau presennol sy'n cael eu hastudio ar lefel Safon
Uwch ac addysg uwch, fel y gyfraith a chymdeithaseg.
5.77 Fe ddywedom yn yr ymgynghoriad ein bod yn teimlo y byddai'r cymhwyster hwn yn paratoi
dysgwyr ar gyfer bywyd yn ddiweddarach trwy roi'r cyfle iddynt nid yn unig ymgysylltu â
digwyddiadau cyfredol a chwestiynau pwysig ein hoes, ond hefyd archwilio materion
cymdeithasol, hunaniaeth, hawliau a threfniant cymdeithasol. Ar ôl ystyried adborth gan
ymatebwyr, rydym yn parhau i fod o'r farn y gall y cymhwyster newydd hwn, ynghyd â
phynciau eraill yn y Maes hwn, chwarae rhan bwysig wrth gynorthwyo dysgwyr i ddod yn
ddinasyddion moesegol, gwybodus o Gymru a'r byd; un o bedwar diben y cwricwlwm
newydd.
5.78 Rydym yn cydnabod y pryderon a godwyd mewn perthynas â'r risg o orgyffwrdd â
chymwysterau eraill yn y Maes hwn, gan ymatebwyr a oedd yn cytuno ac a oedd yn
anghytuno â'n cynnig. Fel yr amlinellwyd yn adran 3 o'r adroddiad hwn, bydd gweithgorau'n
cael eu cynnull ar lefel pwnc unigol i ddatblygu cynigion ar gyfer sut y gallai cynnwys ac
51

asesiad pob cymhwyster yn y dyfodol gefnogi dylunio cwricwlwm ac ymarfer addysgu
effeithiol.
5.79 Yn ogystal, bydd ein Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid cyffredinol yn cael y dasg o sicrhau
cydlyniad ar draws yr ystod o gymwysterau newydd. Bydd y grŵp hwn yn adolygu syniadau a
chynigion o bob rhan o'r Meysydd, ac yn edrych ar faterion trawsbynciol, a fydd yn cynnwys
hydrinedd a chyflawnadwyedd, cydlyniad, dilyniant a goblygiadau ôl-16 ymhlith pethau eraill.
5.80 O ran dilyniant i astudiaeth bellach, ac yn arbennig i bynciau cysylltiedig fel y gyfraith,
cymdeithaseg a gwleidyddiaeth, rydym yn parhau i fod yn hyderus y bydd yn galluogi'r
dysgwyr hynny sydd â diddordeb yn y pynciau hynny i gael mynediad at y cymwysterau
hynny ar lefel Safon Uwch. Mae'n bwysig nodi hefyd na wnaed unrhyw benderfyniad
ynghylch a fydd cyflwyno'r cymhwyster TGAU Astudiaethau Cymdeithasol hwn yn disodli'r
cymwysterau TGAU presennol mewn pynciau fel dinasyddiaeth, cymdeithaseg a'r gyfraith.
Bydd hyn yn dibynnu ar ddyluniad terfynol y TGAU newydd mewn Astudiaethau
Cymdeithasol, a'r graddau y mae gorgyffwrdd a dyblygu clir rhyngddynt.
5.81 Yn olaf, ar gwestiwn hyfywedd, dywedasom fel rhan o'r ymgynghoriad y byddem am
gadarnhau a fydd digon o alw gan ysgolion a dysgwyr i wneud y cymhwyster arfaethedig
hwn yn hyfyw i gorff dyfarnu ei ddatblygu a’i gynnig. Credwn fod y gefnogaeth a fynegwyd
ar gyfer y cynnig yn dangos ymateb cadarnhaol tebygol i'r farchnad a fyddai'n ei gwneud yn
gymhwyster hyfyw i gorff dyfarnu ei ddatblygu a’i gynnig.

Penderfyniad 3: Ni fyddwn yn creu TGAU integredig newydd yn y Dyniaethau
5.82 Ymatebodd cyfanswm o 311 o bobl i'r cynnig hwn ac roedd mwy na hanner 52% yn
anghytuno â'r syniad o ddatblygu TGAU integredig newydd yn y Dyniaethau. Roedd hyn yn
cynnwys 36% a oedd yn anghytuno'n gryf. Ymhlith gweithwyr addysg proffesiynol, roedd
anghytuno hyd yn oed yn fwy amlwg gyda 61% yn anghytuno, gan gynnwys 41% a oedd yn
anghytuno'n gryf â'r cynnig. Gwnaeth bron i ddau o bob tri 63%, 197 o bobl o'r rhai a
ymatebodd hefyd roi sylw ysgrifenedig.
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5.83 Ymddengys bod y farn ar y cynnig hwn wedi'i rhannu, gydag ychydig dros hanner yr
ymatebwyr o blaid cyflwyno TGAU integredig newydd yn y Dyniaethau. Nododd y rhai a
oedd yn anghytuno faint o gynnwys a gwmpesir yn y Maes hwn, a chwestiynu a fyddai hi'n
bosibl ffitio hyn i mewn i un cymhwyster. Ar nodyn tebyg, roedd eraill yn teimlo y byddai
TGAU integredig yn seiliedig ar ddetholiad o gynnwys y pynciau presennol yn y Maes hwn yn
gwanhau'r cynnwys, y sgiliau a'r wybodaeth sy'n ofynnol gan ddysgwyr i symud ymlaen i'r
ddarpariaeth ôl-16.
5.84 Cyfeiriodd y rhai a oedd yn anghytuno â'r cynnig hefyd at y ffaith fod OCR wedi dileu TGAU
yn y Dyniaethau yn 2016 oherwydd gorgyffwrdd cynnwys â phynciau eraill yn y Maes hwn
gan gwestiynu a fyddai gan bob ysgol yr adnoddau a'r arbenigedd i gyflawni'r cymhwyster
hwn gan na fyddai athrawon yn arbenigwyr ym mhob pwnc yn y Maes hwn.
5.85 Mewn cyferbyniad, roedd y rhai a gefnogodd ein cynnig yn teimlo y byddai cymhwyster o'r
fath yn cyd-fynd yn well â dull rhyngddisgyblaethol cyfannol y cwricwlwm newydd, ac y
byddai'n barhad o'r addysgu a'r dysgu a brofir gan ddysgwyr hyd at 14 oed. Roedd eraill yn
teimlo bod gan y cymhwyster hwn y potensial i fod yn fwy hygyrch na'r cymwysterau TGAU
arwahanol yn y Maes hwn, ac felly byddai'n darparu opsiwn ychwanegol i'r dysgwyr hynny
nad ydynt efallai'n gallu ymdopi â chymwysterau TGAU disgyblaeth-benodol, neu i'r rheini lle
nad yw llwybrau unigol o bosibl yn briodol.
5.86 Cafwyd sylwadau eraill ar y cynnig hwn, ynghyd ag awgrymiadau ar gyfer cynnwys a
threfniadau asesu posibl gan ymatebwyr. Roedd y rhain yn cynnwys:
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•
•
•
•
•

pryderon y byddai ei gyflwyno yn cyfyngu ar gyfleoedd i arbenigo;
ymholiadau ynghylch galw tebygol y cymhwyster hwn o ystyried y ffaith y byddai'n
eistedd ochr yn ochr â chymwysterau TGAU disgyblaeth-benodol;
awydd i weld pynciau fel hawliau dynol a chydraddoldebau yn cael eu cynnwys fel
rhan o unrhyw gymhwyster yn y dyfodol;
byddai cymhwyster integredig yn darparu ystod ehangach o brofiadau i ddysgwyr; a
barn bod gormod o gymwysterau ‘academaidd’ yn y Maes hwn, ac y dylid lleihau’r
nifer hwn a chyflwyno cymhwyster integredig yn cynnwys unedau dewisol a llwybr
galwedigaethol.

5.87 Mae'r farn ranedig a welwn yma yn adlewyrchu, mewn sawl ffordd, ein meddyliau ein hunain
ar yr heriau y mae cymhwyster o'r fath yn eu hachosi, a pham y gwnaethom gynnig archwilio
ei ddyluniad a'i hyfywedd posibl yn unig ar hyn o bryd. Mae rhai o'r pryderon a godwyd gan
ymatebwyr hefyd yn adleisio'r rhai a drafodwyd yn ein hymgynghoriad, yn enwedig yr
anhawster cynhenid wrth sicrhau cynnwys sy'n gydlynol ac yn hylaw ar gyfer y Maes
sylweddol hwn.
5.88 Fel y nodwn yn adran 3 o'r adroddiad hwn, er yr ymgynghorwyd â phob cynnig ar wahân,
maent i gael eu hystyried yn rhan o becyn a dylent barhau i fod felly. O ystyried y
tebygolrwydd y byddai angen i'r cymhwyster hwn fod yn gymhwyster mwy na'r TGAU
disgyblaeth-benodol hynny, ailadroddodd yr ymatebwyr y farn bod TGAU Dyniaethau
integredig yn fwy tebygol o gael ei gynnig fel dewis arall a allai gael effaith negyddol ar y
nifer sy'n dewis astudio’r pynciau eraill yn y Maes hwn. Dywedasom hefyd pe bai nifer o
ysgolion yn cynnig TGAU Dyniaethau, byddent am wneud hynny yn ychwanegol at y
cymwysterau TGAU eraill sydd ar gael yn y Maes hwn; mae hyn yn debygol o leihau’r nifer a
fyddai o bosibl yn ei ddewis ymhellach.
5.89 Gwnaethom nodi yn ein hymgynghoriad, hyd yn oed pe baem yn llwyddo i ddod o hyd i
ddull a fyddai'n gweithio, mae'n annhebygol y byddai'r cymhwyster newydd yn barod i'w
addysgu erbyn Medi 2025. Er ein bod wedi penderfynu peidio â chyhoeddi Meini Prawf
Cymeradwyo ar gyfer TGAU Dyniaethau integredig yn barod ar gyfer ei addysgu gyntaf erbyn
2025, nid ydym yn diystyru cyflwyno cymhwyster o'r fath yn y dyfodol. Felly byddwn yn
adolygu'r achos dros TGAU integredig yn y Dyniaethau wrth i newidiadau i addysgu a dysgu
a fwriadwyd fel rhan o'r cwricwlwm newydd gael eu wreiddio.
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Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
5.90

Er mwyn llunio'r ystod o gymwysterau sydd ar gael yn y Maes hwn, gwnaethom gynnig:
1. Creu TGAU Saesneg iaith a llenyddiaeth gyfun newydd a TGAU Cymraeg iaith a
llenyddiaeth gyfun newydd i ddisodli’r cymwysterau TGAU presennol sy’n cael eu cynnig
ar wahân. Byddai'r cymwysterau TGAU cyfun newydd tua’r un maint â 1½ TGAU.
2. Cael gwared â TGAU Cymraeg Ail Iaith a chreu TGAU newydd, mwy o faint wedi’i
gynllunio ar gyfer dysgwyr mewn cyd-destunau cyfrwng Saesneg sy’n adlewyrchu
disgwyliadau’r Canllawiau Cwricwlwm. Byddai’r cymhwyster newydd tua’r un maint â 1½
TGAU.
3. Creu cyfres o gymwysterau bach sgiliau iaith Cymraeg y gellir eu cymryd yn ychwanegol
at TGAU i gefnogi dilyniant ar hyd y continwwm dysgu Cymraeg.
4. Adolygu a diwygio TGAU ‘gwneud-i-Gymru’ mewn Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg.
5. Creu cyfres o gymwysterau bach ‘gwneud-i-Gymru’ mewn ystod o ieithoedd
rhyngwladol i gefnogi ymgysylltiad a dilyniant mewn dysgu iaith.
6. Sicrhau y gall dysgwyr ac ysgolion barhau i gael mynediad at ystod o gymwysterau Iaith
Arwyddion Prydain, gan gynnwys unrhyw TGAU newydd a ddatblygwyd ar gyfer dysgwyr
yn Lloegr.

5.91 Wrth archwilio'r cwestiwn sut y dylid adlewyrchu un continwwm sy'n gosod disgwyliadau a
deilliannau dysgu addas i ddysgwyr mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg
mewn cymwysterau, rydym wedi ystyried elfennau Cymraeg cynigion 1, 2 a 3 gyda'i gilydd.
Felly, nid yw ein penderfyniadau yn yr adran hon yn mapio'n uniongyrchol i'r cynigion fel yr
amlinellir uchod.

Penderfyniad 1: Byddwn yn cyfuno iaith a llenyddiaeth ac yn creu cymhwyster
TGAU integredig newydd yn Saesneg.
5.92 Atebodd cyfanswm o 435 o bobl y cwestiwn hwn, a'r grŵp sengl mwyaf oedd gweithwyr
proffesiynol addysg 251 . Roedd mwy na hanner 56% yr ymatebwyr yn anghytuno â'r
cynnig, gyda thua dau o bob pump 39% yn anghytuno'n gryf. Roedd llai na thraean 30%
yn cytuno. Pan ystyriwn y data gan wahanol grwpiau rhanddeiliaid, roedd dysgwyr yn llawer
mwy cefnogol i'r cynnig, gyda hanner yn cytuno 50% o'i gymharu ag ychydig llai na
chwarter 24% y gweithwyr addysg proffesiynol. O'r 435 o bobl a ymatebodd i'r cynnig,
rhoddodd 67% 292 o bobl sylw ysgrifenedig hefyd.
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5.93 Er i ni weld patrwm ymateb tebyg i'n cynigion i gydgrynhoi cymwysterau ym Meysydd
Mathemateg a Rhifedd a Gwyddoniaeth a Thechnoleg, y cynnig hwn yw'r un a rannodd farn
fwyaf ac a ddenodd y lefel uchaf o anghytuno.
5.94 Gwnaeth y rhai a gytunodd â'n cynnig hynny am nifer o resymau. Roedd llawer yn gefnogol
i'r syniad o astudio'r iaith yn ei chyfanrwydd ac annog mwy o ddysgwyr i ymgysylltu â
llenyddiaeth, tra bod eraill yn teimlo y byddai cyfuno cymwysterau iaith a llenyddiaeth yn
lleihau dyblygu ac yn gwella cydbwysedd cyffredinol cynnwys cymwysterau. Roedd creu mwy
o gyfleoedd i ddysgwyr wneud cysylltiadau rhwng y ddwy elfen hefyd yn cael ei ystyried yn
gam cadarnhaol.
5.95 Cyfeiriodd rhai ymatebwyr at yr angen am gwricwlwm eang a chytbwys ac felly roeddent yn
gefnogol i leihau nifer y cymwysterau TGAU yn y Maes hwn er mwyn caniatáu mwy o amser i
ddysgwyr astudio pynciau eraill. Roedd eraill yn croesawu mwy o gysondeb rhwng
cymwysterau TGAU Cymraeg a Saesneg ac yn cytuno â chael gwared ar system o haenau.
5.96 Roedd y pryder mwyaf cyffredin ymhlith y rhai a oedd yn anghytuno â'n cynnig yn ymwneud
â'r gostyngiad arfaethedig mewn maint. Teimlai rhai y gallai hyn ddibrisio'r pynciau a lleihau
eu statws o fewn y cwricwlwm newydd. I'r perwyl hwnnw, roedd llawer yn teimlo bod y
cysyniad o 1½ TGAU yn ddryslyd ac y dylid cynllunio unrhyw gymwysterau newydd naill ai fel
dyfarniad sengl neu ddwbl.
5.97 Roedd sawl ymatebydd yn teimlo y byddai cyfuno cymwysterau iaith a llenyddiaeth yn cael
effaith negyddol ar y dysgwyr hynny sy'n llai abl i ymgysylltu â llenyddiaeth ac sydd â'r
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opsiwn ar hyn o bryd i ganolbwyntio ar iaith. Yn eu barn nhw, gallai dull a fyddai’n rhoi llai o
ffocws ar sgiliau iaith a gramadeg effeithio'n negyddol ar sgiliau llythrennedd. Roedd hyn yn
debygol, yn eu barn nhw, o gael goblygiadau nid yn unig i'r dysgwyr ôl-16 hynny a fyddai’n
gorfod ail-sefyll, ond hefyd ar sefydliadau addysg bellach a fyddai â'r dasg o ddarparu ar
gyfer yr arholiadau ail-sefyll hynny.
5.98 Codwyd pryderon tebyg mewn perthynas â dysgwyr mwy galluog, a'r risg y byddai'r
cymwysterau newydd yn cael eu gwanhau er mwyn sicrhau eu bod yn hygyrch i gynifer o
ddysgwyr â phosibl. Byddai’n well gan lawer o’r rhai a oedd â’r farn hon weld ystod o
opsiynau i ddiwallu anghenion pob dysgwr yn y Maes hwn.
5.99 Dewisodd eraill ganolbwyntio ar yr angen am gydraddoldeb a chymaroldeb â dysgwyr sy'n
astudio cymwysterau cyfatebol mewn rhannau eraill o'r DU, ac effaith bosibl y cynnig hwn ar
symud ymlaen i Safon Uwch a sefydliadau addysg uwch y tu allan i Gymru. Clywsom
bryderon hefyd y byddai'r cynnig hwn, ochr yn ochr â gofynion cynyddol cymwysterau iaith
Gymraeg mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg, ar draul lefelau llythrennedd Saesneg.
5.100 Yn gyson â chynigion eraill a gynhwyswyd yn yr ymgynghoriad, cawsom hefyd nifer o
awgrymiadau ar sut y gallai cynnwys a threfniadau asesu ar gyfer y cymwysterau newydd hyn
newid. Roedd y rhain yn cynnwys:
•
•
•
•
•
•

yr angen i drefniadau asesu gynnwys cyfuniad o asesu di-arholiad NEA ac
arholiadau;
adfer gwaith cwrs i wneud iawn am y cynnwys ychwanegol posibl;
dylai cynnwys diwygiedig fod yn ddiddorol, ac adlewyrchu llenyddiaeth a thestunau
pwysig a chyfredol o Gymru a thu hwnt;
mwy o bwyslais ar siarad a gwrando o fewn y cymwysterau newydd;
dylid cymryd gofal i osgoi gorlwytho cynnwys, ac i sicrhau profiad cadarnhaol i
ddysgwyr, ac
angen sicrhau nad yw cyfuno cymwysterau yn cael effaith negyddol ar sgiliau iaith
dysgwyr.

5.101 Fe ddywedom yn yr ymgynghoriad ein bod am gynnig mwy o hyblygrwydd i ddysgwyr gael
mwy o ddewis ynghylch pa gymwysterau eraill y maent am eu hastudio. Dywedasom hefyd,
yn rhyngwladol, ei bod yn gyffredin i gymwysterau a gymerir yn 16 ac ôl-16 gyfuno iaith a
llenyddiaeth a bod llawer o'r awdurdodaethau hynny'n dangos perfformiad cryfach mewn
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asesiadau darllen PISA. 1718. Amlygodd adroddiad mwy diweddar19 ar weithrediad
cymhwyster Iau cyfun iaith a llenyddiaeth Saesneg yng Ngweriniaeth Iwerddon ar ôl tri
chylch fod cyfuno iaith a llenyddiaeth yn meithrin datblygiad sgiliau dadansoddi beirniadol
generig a’r defnydd o lenyddiaeth i lywio a modelu ysgrifennu creadigol.
5.102 Er bod hynny'n wir, mae'n amlwg o'r ymatebion bod gan lawer o randdeiliaid amheuon
ynghylch y posibilrwydd o gyfuno cymwysterau iaith a llenyddiaeth neu ba mor ddymunol
fyddai hynny. Mae'n ymddangos bod yr amheuon hyn yn deillio, yn rhannol o leiaf, o'r
ffaith bod astudio iaith a llenyddiaeth fel cymwysterau ar wahân wedi'i hen sefydlu a'i
wreiddio'n ddwfn yn y system. Credwn hefyd fod peth o'r broblem hon, yn enwedig yn
Saesneg, yn dod o'r ffaith bod llawer yn ystyried bod llenyddiaeth wrth wraidd y pwnc a bod
astudio iaith yn ymwneud yn bennaf â rheolau gramadegol.
5.103 Mae athrawon ac ymarferwyr hefyd yn haeddiannol amddiffynnol o le eu pwnc yn y
cwricwlwm ac o gyfran yr amserlen y mae'n ei gymryd. Yn hanesyddol, mae hyn wedi bod
yn arbennig o wir am Gymraeg a Saesneg am sawl rheswm. Yn gyntaf, nid yn unig y mae’r
pynciau hyn yn gweithredu fel y prif ffocws ar gyfer datblygu llythrennedd dysgwyr, ond
maent hefyd yn cael eu hystyried yn bynciau cymhwyso allweddol ar gyfer mynediad i
addysg uwch neu gyflogaeth. Yn ail, maent yn ymdrin â dwy elfen - iaith a llenyddiaeth.
5.104 Credwn fod y syniad bod yna ddau bwnc gwahanol yn hanesyddol. Yn ein barn ni, ni ddylid
ystyried bod cyfuno'r cymwysterau hyn yn cyfuno astudio iaith a llenyddiaeth fel pe baent
yn ddwy elfen wahanol a digyswllt. Yn hytrach dylid ei ystyried yn integreiddiad sy'n helpu i
osgoi'r rhaniad artiffisial hwn ac yn dechrau gyda'r rhagdybiaeth bod llenyddiaeth wedi'i
gwneud o iaith, ac mai gwerthfawrogiad o sut mae iaith yn gweithio sy'n galluogi dysgwyr i
fwynhau a gwerthfawrogi llenyddiaeth.
5.105 Er enghraifft, lle mae dau gymhwyster TGAU, mae iaith lafar bob amser wedi'i gosod a'i
hasesu gydag Iaith. Mewn cymhwyster TGAU integredig fodd bynnag, gallai llenyddiaeth
fod yn ganolbwynt allweddol ar gyfer siarad a gwrando. Byddai dull o'r fath yn gyson â'r
disgwyliadau yn y cwricwlwm newydd, sy'n nodi'n glir '... y dylid ystyried dysgu am a thrwy
lenyddiaeth fel rhywbeth sy’n cyfrannu at holl agweddau dysgu am ieithoedd' ac y gall

17

Schleicher, A 2019 . Pisa 2018 Insights and interpretations. Ar gael yn:
https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf
18
Australian Council for Educational Research 2019 PISA 2018 Reporting Australia’s results
Volume 1 Student performance. Ar gael yn https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=ozpisa
19
https://www.curriculumonline.ie/getmedia/47da7de5-af3f-4ab3-a51d-58c1d4275fc0/jc-english-review-2020_en.pdf

58

llenyddiaeth 'yn ei holl ffurfiau ysbrydoli a’n cymell, gan ein helpu hefyd i ddysgu mwy am
iaith a chyfathrebu'.20
5.106 Fel y dywedom yn ein hymgynghoriad, bydd creu cymwysterau TGAU iaith a llenyddiaeth
integredig yn y Maes hwn yn sicrhau darpariaeth deg i ddysgwyr o fewn ac ar draws
ysgolion. Rydym yn gwybod bod cymwysterau llenyddiaeth TGAU mewn rhai ysgolion ar
hyn o bryd yn cael eu cynnig fel pynciau dewisol yn unig. Yn unol â'r disgwyliad bod
dysgwyr yn parhau i ymgysylltu â'r pedwar Datganiad o’r hyn sy'n bwysig yn y Maes hwn yn
gyfartal, fel y nodir yng Nghanllawiau’r Cwricwlwm, rydym am sicrhau bod cymwysterau nid
yn unig yn chwarae rhan briodol wrth gefnogi'r disgwyliad hwnnw – ond efallai'n fwy
priodol fyth – nad ydynt yn tanseilio uchelgais gyffredinol y cwricwlwm yn y Maes hwn.
5.107 Byddai parhau i wahanu'r ddwy elfen ar lefel TGAU, yn ein barn ni, yn mynd yn groes i'r
disgwyliadau a amlinellir uchod. Byddai hefyd yn ysgaru llenyddiaeth - un o'r pedwar
Datganiad o'r hyn sy'n bwysig - o'r tri sy'n weddill. Byddai hyn yn wrthgynhyrchiol a gallai o
bosibl arwain at sefyllfa lle nad yw oddeutu hanner y dysgwyr yn seiliedig ar ddata
cofrestriadau cyfredol yn ennill cydnabyddiaeth am un agwedd ar yr ‘hyn sy’n bwysig’ ar
lefel TGAU.
5.108 Rydym yn cydnabod pryderon ymatebwyr y gallai creu cymhwyster TGAU integredig arwain
o bosibl at ddysgwyr ddim yn astudio’r pynciau mewn ehangder a dyfnder digonol, ac
efallai na fydd yn ymestyn ac yn herio’r rheini sydd â thueddfryd arbennig at lenyddiaeth. Er
bod gan gymwysterau ran i'w chwarae yn y ddau achos hynny, credwn mai mater o
addysgeg yw hyn yn bennaf.
5.109 Mae dehongli’r cynnig hwn fel ‘llai o amser’ yn golygu ‘llai o destunau’ hefyd yn rhy or-syml
yn ein barn ni. Bydd unrhyw ostyngiad mewn maint yn cael ei gyfateb â gostyngiad yng
ngraddfa'r cynnwys yn hytrach na dwyster yr astudiaeth. Gwyddom fod llawer o athrawon
ac ymarferwyr yn Lloegr wedi cwyno bod maint y cynnwys wedi arwain at ddull sy'n paratoi
at arholiadau gydag addysgu ailadroddus iawn a llawer llai o gyfle i ddysgwyr ymgysylltu a
mwynhau.
5.110 Mae cymhwyster TGAU integredig yn cynnig cyfle i ddylunio tasgau y gellir eu hasesu o
safbwynt iaith a llenyddiaeth. Er enghraifft, gellid astudio testunau yn fanwl ar gyfer
agweddau penodol ar wybodaeth lenyddol, neu gellid samplu sawl testun ar gyfer nodwedd
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ieithyddol - byddai ffocws y ddau ddull ar iaith ond gyda phwyslais gwahanol ar gyfer
dealltwriaeth y dysgwyr.
5.111 Rydym yn hyderus y gellir dylunio cymwysterau TGAU integredig yn y fath fodd sy'n
galluogi dysgwyr i symud ymlaen i astudio naill ai iaith neu lenyddiaeth ar lefel Safon Uwch.
Mae'n bwysig nodi hefyd bod nifer y dysgwyr sy'n dilyn Safon Uwch Saesneg yn fach o
gymharu â'r rhai sy'n dilyn cwrs cyfun neu gwrs llenyddiaeth yn unig a bod y cymhwyster
Safon Uwch Cymraeg cyfredol eisoes wedi integreiddio'r astudiaeth o iaith a llenyddiaeth.
5.112 Mae prifysgolion hefyd wedi hen arfer â darparu ar gyfer amrywiaeth o gymwysterau o'r tu
mewn a'r tu allan i'r DU. Mae polisïau derbyn prifysgolion ledled y DU hefyd wedi’u seilio, i
raddau helaeth, ar ganlyniadau Safon Uwch. Pan fo TGAU yn ffactor mewn derbyniadau neu
gyflogaeth, lefel gradd, nid cynnwys, sy'n cyfrif.
5.113 Rydym yn cydnabod y pryderon dilys hynny y gallai creu TGAU sengl mwy o faint greu
problemau i ddysgwyr ôl-16 sy'n astudio neu'n ail-sefyll y cymhwyster; mae'n bwysig cofio
mai ei brif bwrpas fydd cefnogi dysgu’r cwricwlwm 14-16. Er bod hynny'n wir, byddwn yn
ystyried ffyrdd y gall ei ddyluniad liniaru effeithiau niweidiol ar y dysgwyr ôl-16 hynny a allai
fod angen ail-sefyll.
5.114 Byddwn hefyd yn edrych ar y dewis o gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr ôl-16, mewn
partneriaeth â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni
bwysleisio nad ydym yn y pen draw yn gyfrifol am osod polisi ar y cymwysterau sy'n ofynnol
ôl-16. Efallai y bydd mwy o bwyslais ar sgiliau hanfodol neu debyg hefyd yn fwy priodol i
lawer o'r dysgwyr hyn.
5.115 Deallwn y bydd cyfuno iaith a llenyddiaeth yn parhau i fod yn benderfyniad amhoblogaidd
gyda rhai rhanddeiliaid, yn bennaf oherwydd yr anghytundeb cryf a fynegwyd gan nifer o
ymatebwyr. Fodd bynnag, yn gyntaf, er bod ystyriaeth briodol wedi'i rhoi i'r dewisiadau a
fynegwyd, dim ond un ffactor yw dewis y mwyafrif ymhlith llawer y mae'n rhaid inni eu
hystyried. Yn ail, ac efallai'n bwysicach, rydym yn parhau o'r farn mai creu cymwyster TGAU
integredig yn y Maes hwn yw nid yn unig y ffordd orau o ddarparu addysg eang a chytbwys
i'n dysgwyr, ond yn fwy penodol, integreiddio iaith a llenyddiaeth yn fodel effeithiol a
diddorol i ddysgwyr ac athrawon.
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Penderfyniad 2: Rydym wedi penderfynu cadw ein penderfyniadau mewn
perthynas â chymwysterau iaith Gymraeg tan fis Ionawr 2022.
Bydd hyn yn caniatáu amser ar gyfer adolygiad pellach o'r
cynigion ochr yn ochr ag opsiynau posibl eraill sy'n seiliedig ar
fwriadau polisi presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer
continwwm y Gymraeg fel rhan o weithredu'r cwricwlwm neu
unrhyw waith polisi ehangach.
5.116 Mae Llywodraeth Cymru eisiau gweld mwy o ddysgwyr yn gadael addysg orfodol fel
defnyddwyr hyderus o'r Gymraeg ac mae wedi nodi ei gweledigaeth yn ei strategaeth
Gymraeg, sef Cymraeg 2050: miliwn o siaradwyr Cymraeg.21
5.117 Rydym wedi bod yn glir o'r cychwyn cyntaf ein bod yn cefnogi ac wedi ymrwymo'n llwyr i
gyfrannu at strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg, Cymraeg
2050: miliwn o siaradwyr Cymraeg. Mae hyn yn cynnwys cynyddu'r ystod o gymwysterau
cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i ddysgwyr, cael gwared ar TGAU Cymraeg Ail Iaith ac
adlewyrchu'r un continwwm ar gyfer addysgu a dysgu Cymraeg.
5.118 Fel y dywedom yn yr ymgynghoriad, gall penderfyniadau ynghylch pa gymwysterau i'w
cynnig a sut y dylid eu cynllunio a'u hasesu helpu i gyfrannu at ddull cenedlaethol gyda'r
nod o gyflawni nodau polisi tymor hwy Llywodraeth Cymru ar gyfer cynyddu nifer y
siaradwyr Cymraeg. Fodd bynnag, ni ddylid ei ystyried fel rhywbeth a fydd yn ateb pob
problem o ran mynd i'r afael â'r heriau mewn perthynas ag addysg a sicrhau miliwn o
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ond yn hytrach fel un darn pwysig o'r jig-so. Er mwyn
cyflawni gweledigaeth y Llywodraeth bydd angen ystod o ymyriadau ar draws polisïau
addysg. Mae hyn yn cynnwys ei hymrwymiad deddfwriaethol i gryfhau a chynyddu'r
ddarpariaeth addysg Gymraeg, i symud ysgolion ar hyd y continwwm iaith ac i ddatblygu
gweithlu cynyddol sy'n gallu dysgu'r Gymraeg ac addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.
5.119 Gwyddom fod angen i gymwysterau Cymraeg newid; fodd bynnag, rhaid i hyn gael ei
arwain gan y cwricwlwm. Mae'n hanfodol bod unrhyw gymwysterau newydd nid yn unig yn
cyd-fynd â'r disgwyliadau a nodir yn y cwricwlwm newydd, ond eu bod yn deg ac yn
hygyrch, gan alluogi pob dysgwr i ddangos ei gymhwysedd iaith wrth iddynt symud ar hyd
y continwwm dysgu.
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5.120 O dan y cwricwlwm newydd, mae dilyniant dysgwyr yn digwydd ar hyd un continwwm
dysgu. Pwrpas asesu yw cefnogi a galluogi pob dysgwr unigol i wneud cynnydd ar
gyflymder priodol ar hyd y continwwm, gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi a'u herio yn
unol â hynny. Mae egwyddor un continwwm dysgu Cymraeg yn gyson â'r continwwm 3-16
ehangach a sefydlwyd trwy'r cwricwlwm newydd.
5.121 Er bod sefydlu a chreu un continwwm iaith ar gyfer addysgu a dysgu Cymraeg yn
ddiamheuol felly, bwriad y disgrifiadau o ddysgu yn y Maes hwn yw adlewyrchu cyflymder a
dyfnder dysgu mewn gwahanol gyd-destunau ac fe'u datblygwyd yn seiliedig ar gontinwwm
neu fframwaith dilyniant mewn ieithoedd, gan ddechrau gydag ychydig neu ddim iaith a
gweithio tuag at hyfedredd. Er enghraifft, mae’r disgrifiadau o ddysgu ar gyfer y datganiad
‘Mae ieithoedd yn ein cysylltu â’n gilydd’ Cwricwlwm i Gymru, Datganiadau o’r hyn sy’n
bwysig yr un peth i bob dysgwr ym mhob lleoliad . Fodd bynnag, mae gan y datganiadau
eraill o'r hyn sy'n bwysig yn y Maes hwn ddisgrifiadau gwahanol o ddysgu ar gyfer Cymraeg
/ Saesneg, ac ar gyfer Cymraeg mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg.
5.122 Mae hon yn nodwedd unigryw yn y Maes hwn o'r cwricwlwm, un sy'n adlewyrchu'r
gwahaniaeth o ran pa mor gyflym y bydd dysgwyr yn datblygu eu gallu o ran iaith ac yn
cydnabod y byddai'n anodd i ddysgwyr mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg gyflawni'r un lefel
ieithyddol â dysgwyr mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog gan fod llawer llai
o amlygiad a chysylltiad â'r iaith ganddynt. Er bod y ffiniau rhwng gwahanol leoliadau
addysg yng Nghymru wedi'u meddalu, mae'n amlwg bod y cwricwlwm newydd yn
cydnabod ac yn adlewyrchu'r gwahaniaethau sylfaenol sy'n bodoli rhwng lleoliadau cyfrwng
Cymraeg a chyfrwng Saesneg.
5.123 Yn y cyd-destun hwn yr ydym wedi archwilio'r cwestiwn o sut y dylid adlewyrchu un
continwwm sy'n gosod disgwyliadau a chanlyniadau dysgu addas i ddysgwyr mewn
lleoliadau cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg mewn cymwysterau, ac a ellir cyflawni hyn
trwy un cymhwyster neu a fydd angen ystod o gymwysterau.
5.124 Roedd y cynnig a nodwyd yn yr ymgynghoriad yn benllanw gwaith manwl yn archwilio pa
fodelau a strwythurau cymwysterau fyddai fwyaf priodol i ganiatáu i hyn ddigwydd, gan
ystyried ein dyletswyddau deddfwriaethol i ddiwallu anghenion rhesymol pob dysgwr yng
Nghymru. Mae hefyd yn adlewyrchu trafodaethau a gynhaliwyd gyda rhanddeiliaid
ynghylch sawl dull posibl.
5.125 Gwnaethom ystyried a thrafod yn agored y posibilrwydd o gymhwyster TGAU trosfwaol
newydd i ddisodli'r cymwysterau TGAU Iaith Gymraeg a TGAU Cymraeg Ail Iaith presennol.
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Wrth wneud hynny, gwnaethom egluro'r rhesymau pam roeddem yn teimlo na fyddai'n
bosibl ar hyn o bryd ddylunio un cymhwyster TGAU neu unrhyw gymhwyster arall a allai
asesu pob dysgwr yn deg ac yn ddibynadwy ym mhob cyd-destun, a bod graddau'r
gwahaniaeth rhwng disgwyliadau’r cwricwlwm i ddysgwyr mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg
ac ar gyfer y rhai mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn rhy fawr i'w cynnwys o
fewn un cymhwyster.
5.126 Dywedom hefyd ein bod yn parhau i fod yn agored i'r posibilrwydd o gyflwyno un
cymhwyster TGAU Cymraeg ar gyfer pob dysgwr yn y dyfodol, gan ystyried polisi
Llywodraeth Cymru ac unrhyw newidiadau yn y system ehangach, gan gynnwys newidiadau
o ran capasiti i addysgu’r Gymraeg a chyraeddiadau dysgwyr.
5.127 Ers lansio ein hymgynghoriad ym mis Chwefror 2021, mae llywodraeth newydd wedi'i ffurfio
ac rydym wedi gweld penodiad Gweinidog y Gymraeg ac Addysg newydd. Gyda hynny
mewn golwg, mae'n bwysig i ni fod y Gweinidog newydd yn cael cyfle i ystyried cynigion a
chynnig barn a chyfarwyddyd.
5.128 Mae hefyd yn rhoi cyfle i ni ddeall amcanion a blaenoriaethau polisi'r weinyddiaeth newydd
hon, ei bwriadau ar gyfer y continwwm iaith Gymraeg fel rhan o weithredu'r cwricwlwm neu
unrhyw waith polisi ehangach, a sut mae'n bwriadu cyfleu'r polisi hwnnw i randdeiliaid.
Bydd hefyd yn caniatáu i ni benderfynu a oes unrhyw oblygiadau i'w hystyried wrth ddod i'n
penderfyniadau ar ystod a natur cymwysterau yn y Gymraeg wrth symud ymlaen.
5.129 Er mwyn sicrhau ein bod yn dod o hyd i'r atebion cywir, ac yn dilyn trafodaethau â
Llywodraeth Cymru, rydym wedi penderfynu cadw ein penderfyniadau mewn perthynas â
chymwysterau’r Gymraeg. Bydd hyn yn caniatáu amser ar gyfer adolygiad pellach o'r
cynigion ochr yn ochr ag opsiynau posibl eraill wedi'u llywio gan fwriadau polisi cyfredol
Llywodraeth Cymru.
5.130 Gallai opsiynau eraill gynnwys edrych ar rinweddau cymhwyster pontio i eistedd rhwng
unrhyw gymwysterau TGAU Cymraeg newydd ac un cymhwyster yn seiliedig ar hyfedredd y
gallai dysgwyr ei gymryd ym mhob lleoliad. Gallai'r posibiliad olaf helpu Llywodraeth Cymru
i fesur cyrhaeddiad dysgwyr yn fwy effeithiol dros amser, ac olrhain a gyrru cynnydd tuag at
y targedau a osodwyd yn Cymraeg 2050.
5.131 Bydd gohirio ein penderfyniad - ynghyd â mewnbwn polisi clir gan Lywodraeth Cymru - yn
caniatáu i ni ddod â rhanddeiliaid ynghyd a meithrin mwy o gonsensws ynghylch unrhyw
benderfyniadau a gymerwn yn y maes sensitif a blaenoriaeth uchel hwn. Byddwn yn
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cynnwys ystod o randdeiliaid yn yr adolygiad gan adlewyrchu amrywiaeth y safbwyntiau ar y
mater hwn.
5.132 Er mwyn sicrhau bod unrhyw gymwysterau iaith Gymraeg newydd yn cael eu datblygu i'r un
amserlen â chymwysterau TGAU newydd eraill, bydd angen i ni wneud penderfyniad
terfynol ar yr ystod o gymwysterau iaith Gymraeg ym mis Ionawr 2022.
5.133 Pa bynnag benderfyniad a wneir yn y pen draw, rydym yn glir y dylai unrhyw ddull anelu at:
•
•
•
•

sicrhau cydraddoldeb rhwng TGAU Saesneg a TGAU Cymraeg, o ran statws a
chymaroldeb safonau;
cynnal a gwella hyfedredd Cymraeg i ddysgwyr mewn lleoliadau Cymraeg a
Dwyieithog yn ogystal â'r rhai mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg;
annog pob dysgwr i wneud cymaint o gynnydd â phosibl yn eu sgiliau Cymraeg nes
iddynt gyrraedd 16, ac
osgoi'r risgiau i ddysgwyr mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg naill ai beidio â chael eu
cofrestru ar gyfer unrhyw gymhwyster Cymraeg neu gael eu cofrestru ar gyfer
cymwysterau nad ydynt yn ddigon heriol iddynt.

Penderfyniad 3: Byddwn yn creu TGAU newydd mewn Ffrangeg, Almaeneg a
Sbaeneg
5.134 Gwnaeth cyfanswm o 401 o bobl sylwadau ar y cynnig hwn, gyda dros hanner 56% yn
cytuno a dim ond ychydig dros un o bob deg 11% yn anghytuno. O ddadansoddi
ymhellach yn ôl math o ymatebydd, roedd dysgwyr yn fwyaf tebygol o gytuno'n gryf, ond
daeth yr anghytundeb cryfaf gan rieni a gofalwyr, ac aelodau o'r cyhoedd. Roedd deuddeg
y cant o'r grŵp hwn yn anghytuno, 10% ohonynt yn gryf. Dangosodd dysgwyr a gweithwyr
addysg proffesiynol lefelau tebyg o anghytuno cyffredinol 14% a 10% yn y drefn honno
ond roeddent yn fwy tebygol o dueddu i anghytuno nag anghytuno'n gryf. Gwnaeth 36%
143 o bobl o'r rhai a ymatebodd i'r cynnig hwn hefyd roi sylw ysgrifenedig.
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5.135 Dewisodd y rhai a gytunodd â'n cynnig i greu TGAU newydd yn Ffrangeg, Sbaeneg ac
Almaeneg wneud hynny am lawer o resymau. Nid yw'n syndod bod yr angen i'r
cymwysterau hyn alinio â'r cwricwlwm newydd yn ffactor allweddol ac mae hynny’n gyson â
llawer o ymatebion trwy gydol yr ymgynghoriad.
5.136 Roedd ymatebwyr hefyd yn teimlo bod y cymwysterau hyn wedi dyddio, a bod angen eu
moderneiddio i gynyddu eu perthnasedd i bobl ifanc. Roeddent hefyd yn credu bod angen
i'r cymwysterau hyn ymgorffori a chofleidio dysgu digidol, a fyddai, yn eu barn hwy, yn
annog pobl i gymryd rhan mewn pynciau a oedd wedi gweld dirywiad cyson o ran
cofrestriadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
5.137 O'r rhai a oedd yn anghytuno â'n cynnig, roedd rhai o'r farn y byddai'n well gwasanaethu'r
agenda ddiwygio trwy ganolbwyntio'r cymwysterau yn fwy ar sgiliau'r gweithle a senarios
bywyd go iawn. Mynegodd eraill eu hanfodlonrwydd ynghylch peidio â chyflwyno
cymwysterau TGAU mewn ieithoedd rhyngwladol eraill, er enghraifft Eidaleg, gan nodi'r
angen am ddull continwwm iaith a’r defnydd o ddysgu digidol ym mhob iaith. I'r
gwrthwyneb, roedd eraill yn anghytuno oherwydd pryderon y byddai dysgwyr yn dewis
astudio'r cymwysterau iaith rhyngwladol bach yn hytrach na'r rhai sydd ar gael fel TGAU.
5.138 Mae'n ymddangos bod rhai ymatebwyr wedi camddeall ein defnydd o ‘gwneud-i-Gymru’ yn
y cynnig hwn, gan gwestiynu pam roedd angen i gymhwyster iaith rhyngwladol fod yn
wahanol yng Nghymru o'i gymharu â'r rhai sydd ar gael yn Lloegr. Rydym yn egluro’r hyn a
olygwn wrth gymwysterau ‘‘gwneud-i-Gymru’’, a pham y caiff ei ddefnyddio’n fanylach yn
adran 3 yr adroddiad hwn.
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5.139 Roedd sylwadau eraill ar ein cynnig yn cynnwys:
• roedd y cymwysterau cyfredol yn or-feichus ar gyfer Lefel 1/2 o ran cynnwys, ac felly
nid oeddent yn hygyrch i bob dysgwr;
• awydd i weld gwahanol haenau i'r cymwysterau ar gyfer dysgwyr gallu gwahanol;
• yr angen i ddiwygio'r ffordd y mae'r cymwysterau hyn yn cael eu hasesu ar lefel
TGAU a Safon Uwch;
• yr angen i ganiatáu i ddysgwyr arddangos sgiliau mewn cyd-destun bywyd go iawn,
h.y. defnydd swyddogaethol o’r iaith drwy'r cymwysterau hyn;
• yr angen i alinio'n agosach â'r Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer
Ieithoedd CEFR 22;
• angen ystyriaeth sylweddol o ran goblygiadau amser cwricwlwm, dysgu proffesiynol
a materion recriwtio i atal dirywiad parhaus, ac
• yr angen i ysgolion dderbyn cyllid i brynu'r dechnoleg ofynnol.
5.140 Yn gyntaf, mae'n bwysig nodi bod recriwtio athrawon a dysgu proffesiynol y tu allan i
gwmpas ein gwaith fel rheoleiddiwr cymwysterau, ac yn fater i Lywodraeth Cymru. Mae
Llywodraeth Cymru, trwy ei rhaglen Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol NAPL ,
yn gyfrifol am helpu athrawon i gyflawni'r cwricwlwm newydd. Mae datblygu proffesiwn
addysg o ansawdd uchel hefyd yn un o’r pedwar amcan galluogi a amlinellir yn ei
strategaeth addysg, ‘Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl’.23
5.141 Fel yr amlinellwyd yn yr ymgynghoriad, mae hyfywedd TGAU mewn ieithoedd rhyngwladol
yn her sylweddol oherwydd y niferoedd cymharol isel o ddysgwyr yn cymryd y cymwysterau.
Er nad yw'r her hon yn unigryw i Gymru, mae cyfyngiad ar faint o gymwysterau ‘gwneud-iGymru’ y gall y system yma eu cefnogi. Dyma pam y gwnaethom gynnig cymhwyster
‘gwneud-i-Gymru’ mewn ieithoedd rhyngwladol yn unig lle rydym yn rhagweld y bydd yn
debygol y bydd digon o alw gan ysgolion a dysgwyr i'w wneud yn hyfyw.
5.142 Er bod diddordeb mewn ieithoedd rhyngwladol eraill yn tyfu'n araf, er enghraifft mewn
Pwyleg a Mandarin, rydym yn parhau i fod o'r farn na fyddai'r galw yn ddigonol i gefnogi
datblygiad TGAU ‘gwneud-i-Gymru’ ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym wedi penderfynu
creu set o gymwysterau bach mewn ystod o ieithoedd rhyngwladol. Bydd y rhain yn
cefnogi ymgysylltiad a dilyniant mewn dysgu iaith ac yn annog mwy o ddysgwyr i barhau i

22
23

https://www.commoneuropeanframework.org/
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astudio ieithoedd rhyngwladol hyd at 16 oed, heb orfod ymrwymo i gymhwyster TGAU
llawn gweler Penderfyniad 4 yn y Maes hwn .
5.143 Byddwn yn gweithio gyda chyrff dyfarnu sy'n darparu cymwysterau TGAU iaith ryngwladol
eraill sydd wedi'u cynllunio ar gyfer Lloegr e.e. Rwseg i archwilio a all y rhain barhau i fod
ar gael i ysgolion a dysgwyr, yn unol â'n hegwyddorion arweiniol.
5.144 Nodwn alwadau ymatebwyr i'r cymwysterau alinio'n agosach â fframwaith cyfeirio iaith a
gydnabyddir yn rhyngwladol fel y CEFR, fel y gall dysgwyr weld sut mae eu cyflawniadau yn
gysylltiedig â chymwysterau iaith eraill. Rydym wedi ymrwymo i archwilio hyn yn ystod cam
nesaf ein gwaith. Rydym hefyd yn cydnabod bod achos cryf dros ailwampio eu cynnwys a'u
trefniadau asesu yn sylweddol, ac yn eu tro, eu gwneud yn fwy hygyrch, perthnasol,
diddorol ac apelgar i ddysgwyr. Credwn y bydd gwneud gwell defnydd o dechnoleg
ddigidol yn chwarae rhan bwysig yn hynny o beth.
5.145 Bydd y rhain, ynghyd â materion yn ymwneud â chynnwys a threfniadau asesu, yn
ystyriaethau allweddol wrth i ni weithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu cynigion ar gyfer
pob un o'r cymwysterau iaith rhyngwladol hyn.

Penderfyniad 4: Byddwn yn creu cyfres o gymwysterau bach ‘gwneud-i-Gymru’
mewn ystod o ieithoedd rhyngwladol i gefnogi ymgysylltiad a
dilyniant mewn dysgu iaith.
5.146 Rhoddodd cyfanswm o 402 o bobl farn ar y cynnig hwn. Roedd bron i dri o bob pump
58% yn ei gefnogi, gyda'r gweddill yn niwtral neu'n ansicr i raddau helaeth. Dim ond 13%
o'r ymatebwyr oedd yn anghytuno, tua hanner yn gryf. Yn ôl is-grŵp, cytunodd 57% o
weithwyr addysg proffesiynol tra bod 14% yn anghytuno, gan gynnwys 8% a oedd yn
anghytuno'n gryf. Ymhlith y dysgwyr, roedd cefnogaeth uwch gyda 71% yn cytuno a dim
ond 5% yn anghytuno. Gwnaeth tua dau o bob pump 39%, 155 o bobl o'r rhai a
ymatebodd i'r cynnig hefyd roi sylw ysgrifenedig.
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5.147 Roedd y rhai a oedd yn cytuno â'n cynnig yn teimlo bod cael ystod o ieithoedd rhyngwladol
yn gam pwysig wrth godi eu proffil yng Nghymru, gan annog dysgwyr i ddewis y pynciau
hynny a gwella eu hyder a'u sgiliau mewn gwahanol ieithoedd. Teimlwyd hefyd bod eu
cyflwyniad yn unol â'r cwricwlwm newydd sy'n cymhwyso lens amlieithog i lawer o
agweddau ar y Maes hwn.
5.148 Teimlai rhai ymatebwyr y gallai bod â chymwysterau llai ar gael, heb yr angen i ymrwymo i
TGAU llawn, hefyd ganiatáu i ysgolion gynyddu nifer yr ieithoedd sy'n cael eu haddysgu, ac
o ganlyniad nifer y dysgwyr sy'n astudio ieithoedd.
5.149 Er bod eu hargaeledd yn cael ei ystyried yn rhywbeth cadarnhaol, roedd ymatebwyr yn
teimlo y byddai angen i ysgolion ganiatáu lle ychwanegol yn eu hamserlen ar gyfer
ieithoedd er mwyn cyflawni hyn. Codwyd pryderon tebyg ynghylch gallu pob ysgol i
gyflawni'r cymwysterau llai hyn. Awgrymodd un ymatebydd y gellid rheoli materion staffio
trwy ddysgu cyfunol.
5.150 Gwnaeth y rhai a oedd yn anghytuno â'n cynnig hynny am nifer o resymau. Roedd eu prif
bryderon yn ymwneud â phwrpas a gwerth y cymwysterau hyn, ac a fyddent yn darparu
cyfleoedd dilyniant addas ar gyfer astudio pellach yn yr ieithoedd hynny. Roedd pryderon
hefyd y gallai ysgolion ddewis cynnig y rhain yn lle TGAU ac y gallai'r dull hwn fod yn
wrthgynhyrchiol o bosibl trwy wanhau pwysigrwydd ieithoedd rhyngwladol.
5.151 Nododd un ymatebydd bryder y byddai'r cynnig hwn yn golygu y gallai TGAU mewn
ieithoedd rhyngwladol heblaw Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg arwain at sefyllfa lle na fyddai
ieithoedd rhyngwladol eraill ar gael i ddysgwyr yng Nghymru mwyach. Teimlwyd y byddai
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dileu mynediad i gymwysterau TGAU mewn ieithoedd cymunedol yn debygol o gael effaith
anghymesur ar ddysgwyr o leiafrifoedd ethnig h.y. dysgwyr sydd ar hyn o bryd yn gallu
ennill cymwysterau a chredyd am eu sgiliau iaith trwy gymwysterau TGAU cydnabyddedig.
5.152 Roedd sylwadau ac awgrymiadau eraill yn ymwneud â'r cynnig hwn yn cynnwys:
•
•
•

•
•

yr angen i'r cymwysterau hyn fod ar gael mewn ystod o ieithoedd, gan gynnwys
Eidaleg, Mandarin, Japaneeg, Wrdw ac Arabeg;
yr angen i gyfeirio'r cymwysterau llai hyn, yn ogystal â'r cymwysterau TGAU yn erbyn
y CEFR er mwyn pwysleisio a dangos y dilyniant rhwng y ddau;
yr angen i ystyried technegau a ddefnyddir ar gyrsiau Tystysgrif Addysgu Saesneg i
Siaradwyr Ieithoedd Eraill CELTA , gyda'r dull cyfieithu yn cael ei ystyried yn hen
ffasiwn;
ymholiadau cyffredinol ynghylch gwerth y cymwysterau hyn ac a allai dysgwyr iau eu
cymryd fel cam dilyniant i gymwysterau TGAU; a
cais i ddarpariaeth iaith bellach gael ei darparu mewn addysg gynradd nodwn fod
hyn y tu hwnt i'n cylch gwaith statudol, fel y disgrifir yn Neddf Cymwysterau Cymru
2015 .

5.153 Rydym yn cydnabod pryderon ymatebwyr y gallai’r cynnig hwn, ochr yn ochr â chymhwyso
ein hegwyddorion arweiniol yn anhyblyg, effeithio ar argaeledd parhaus cymwysterau TGAU
mewn ieithoedd rhyngwladol eraill. Mae ein hymateb i'r pryderon hynny yn ddeublyg.
5.154 Yn gyntaf, mae'n annhebygol y bydd cyflwyno'r cymwysterau llai hyn yn cael effaith
uniongyrchol ar argaeledd parhaus y cymwysterau TGAU hynny. Bydd eu diben yn wahanol
i'r cymwysterau TGAU newydd ‘gwneud-i-Gymru’ mewn Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg yn
ogystal ag unrhyw TGAU iaith ryngwladol arall sy'n parhau i fod ar gael i ddysgwyr.
5.155 Yn ail, mae'r cwricwlwm newydd a'r diwygiadau addysg ehangach yn ganolog i bolisi
Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. Mae
Llywodraeth Cymru yn cydnabod mai un o'r prif ffyrdd o wireddu'r uchelgais hon yw
'datblygu a chynnal sgiliau drwy addysg a hyfforddiant, o'r blynyddoedd cynnar hyd at
ddarpariaeth yn y Gymraeg i oedolion.’ Mae’n disgwyl hefyd i’r ‘system gymwysterau ar gyfer
dysgwyr 14 i 19 oed yng Nghymru sicrhau bod dewis o gymwysterau ar gael trwy gyfrwng y
Gymraeg, a llwybrau dilyniant clir’.24 Fel rheoleiddiwr cymwysterau annibynnol, rhaid i ni
ystyried, ac ymateb yn unol â hynny, i'r amcan polisi hwn.

24
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5.156 Mae cynyddu nifer y cymwysterau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn flaenoriaeth
polisi allweddol i ni ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein strategaeth Dewis i Bawb.25
Felly bydd angen i gyrff dyfarnu fod yn fwyfwy rhagweithiol wrth ddarparu cymwysterau
cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol, a byddwn yn eu cefnogi i adeiladu eu capasiti a'u gallu i
wneud hynny.
5.157 Er ein bod wedi dweud yn gyson y bydd cymwysterau yn parhau i fod ar gael ar yr amod eu
bod yn cwrdd â'n hegwyddorion arweiniol, rydym yn deall y gallai rhai cyrff dyfarnu sy'n
cyflwyno cymwysterau nad ydynt yn derbyn cymaint o gofrestriadau, fel y rhai mewn
ieithoedd rhyngwladol eraill, ei chael hi'n anodd recriwtio arholwyr sy’n siarad Cymraeg.
5.158 Mewn achosion o'r fath, byddwn yn defnyddio'r holl opsiynau sydd ar gael i ni i sicrhau
darpariaeth ddwyieithog. Er enghraifft, byddwn yn annog ac yn cefnogi cyrff dyfarnu i nodi
arholwyr sy'n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Efallai y byddwn hefyd yn cynnig
cyllid grant i gefnogi'r costau cychwynnol i gorff dyfarnu o sicrhau bod y cymhwyster
hwnnw ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Fel dewis olaf, ac ar ôl dihysbyddu pob opsiwn
posibl, byddwn yn ystyried a allai fod amgylchiadau penodol a chyfyngedig lle byddai'n
briodol cymhwyso eithriadau i'r egwyddor arweiniol hon.
5.159 Wrth gwrs mae ysgolion yn rhydd i ddewis pa gymwysterau maen nhw am eu cynnig I’w
dysgwyr, gan gynnwys y rhai mewn ieithoedd rhyngwladol. Fodd bynnag, gwyddom mai
prin yw'r athrawon cymwys sydd ar gael ar gyfer ieithoedd heblaw Ffrangeg, Almaeneg a
Sbaeneg. Bydd hefyd yn bwysig iddynt barhau i gynnig yr opsiwn i ddysgwyr gymryd
cymhwyster TGAU iaith ryngwladol sy'n cefnogi dyfnder y dysgu sy'n ofynnol i symud
ymlaen i astudio ar lefel UG a Safon Uwch. Er ein bod yn cydnabod y pryderon a godwyd,
credwn fod senario lle mae ysgolion yn dewis cynnig y cymwysterau bach hyn yn lle'r
cymwysterau TGAU newydd yn annhebygol iawn.
5.160 Serch hynny, credwn fod gan y cymwysterau llai hyn ran i'w chwarae wrth helpu i gefnogi
dilyniant, trwy gynnig cyfle i ddysgwyr archwilio sawl iaith. Gall hyn helpu i gryfhau gafael
dysgwyr ar sut mae ieithoedd yn gweithio a thanio diddordeb a allai gynnig llwybr amgen i
ymgysylltu ag ieithoedd rhyngwladol ar ôl 16 oed.
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5.161 Dywedom yn ein hymgynghoriad mai man cychwyn defnyddiol fyddai'r cymwysterau
Llwybrai Ieithoedd; cymwysterau unedol, wedi'u seilio ar gredyd sy'n rhoi achrediad ffurfiol i
ddysgwyr ac y gellir eu cyfuno'n hyblyg i ddiwallu anghenion gwahanol ddysgwyr. Mae'r
rhain ar gael ar hyn o bryd mewn Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg, Japaneg a
Mandarin a dyfarnwyd tua 155 o dystysgrifau yng Nghymru ar gyfer y cymwysterau hyn yn
2020.26
5.162 Byddwn yn ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid ar yr ystod o ieithoedd a ddylai fod ar gael,
ac yn ystyried a fydd angen ystyried unrhyw ieithoedd ychwanegol i'r rhai a restrir uchod.
Yn gyfochrog â hyn, byddwn yn gweithio gydag ysgolion, cyrff dyfarnu ac eraill i gytuno sut
y dylid cymhwyso ein hegwyddorion arweiniol i'r ystod o gymwysterau yn y dyfodol, gan
gynnwys unrhyw gymwysterau TGAU graddedig 9-1 sydd wedi'u cynllunio i'w defnyddio yn
Lloegr. Nodwn fod unrhyw benderfyniadau a wneir yn hynny o beth yn debygol o gael eu
dylanwadu gan y graddau y bydd cymwysterau TGAU ieithoedd rhyngwladol a ddyluniwyd
ar gyfer Lloegr yn parhau i fod ar gael yn y dyfodol.

Penderfyniad 5: Byddwn yn sicrhau bod dewis o gymwysterau sy’n asesu BSL
yn parhau i fod ar gael i ddysgwyr ac ysgolion.
Fodd bynnag, byddwn hefyd yn gweithio gyda rhanddeiliaid i
bennu a chyhoeddi Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer
cymhwyster BSL gwneud-i-Gymru gyda'r nod o gael ymateb
cadarnhaol i'r farchnad gan gyrff dyfarnu sy'n dymuno
datblygu'r cymhwyster hwn.
5.163 Ymatebodd 391 o bobl i'r cynnig hwn. Dim ond 2% a ddywedodd eu bod yn anghytuno ag
ef. Gwnaeth chwarter 25%, 97 o bobl o'r rhai a ymatebodd hefyd roi sylw ysgrifenedig.
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5.164 Roedd cytundeb cryf i'r cynnig hwn, gyda nifer o ymatebwyr yn nodi y byddai'r cymhwyster
nid yn unig yn helpu pob dysgwr i wireddu pedwar diben y cwricwlwm newydd, ond y
byddai hefyd yn naturiol o ddiddordeb i lawer. Roeddent hefyd yn teimlo y byddai ei
chynnwys fel rhan o'r cynnig ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed yn codi proffil Iaith Arwyddion
Prydain yng Nghymru ac yn galluogi cymdeithas fwy cynhwysol. Gwnaed pwynt tebyg
mewn perthynas â'r posibilrwydd o gymhwyster TGAU yn y dyfodol, gan nodi y byddai hyn
yn debygol o annog mwy o bobl i ddysgu BSL a byddai hefyd yn rhoi cydnabyddiaeth
briodol o sgiliau presennol rhai pobl anabl yn yr iaith.
5.165 Er bod cytundeb cryf, clywsom hefyd ymatebwyr yn mynegi geiriau o rybudd. Teimlai rhai y
dylai'r system geisio datblygu cymhwyster yn benodol ar gyfer Cymru, yn hytrach na
dibynnu ar gymwysterau a ddyluniwyd ar gyfer Lloegr. Byddai hyn, yn eu barn nhw, yn
caniatáu i'r cymhwyster adlewyrchu'n well y cwricwlwm newydd a'r canllawiau cysylltiedig ar
BSL yng Nghymru, a sicrhau ei fod ar gael trwy gyfrwng Cymraeg. Rydym hefyd yn nodi
sylw un ymatebydd, er bod BSL a ddefnyddir yng Nghymru a Lloegr yr un iaith, gall
gynnwys amrywiadau rhanbarthol, yn debyg i acenion, ac efallai y bydd yn rhaid ystyried
hyn mewn unrhyw gymhwyster TGAU wedi'i addasu.
5.166 Nododd eraill yr anhawster posibl y gallai rhai ysgolion ei wynebu wrth gaffael staff
addysgu â sgiliau digonol. I'r perwyl hwnnw, teimlwyd y dylai Llywodraeth Cymru a
Cymwysterau Cymru weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod digon o adnoddau addysgu ar gael
fel y gellir cyflwyno unrhyw gymhwyster, gan gynnwys TGAU posib, mewn ysgolion.
5.167 Gwyddom, fel rhan o'r cwricwlwm newydd, y gellir dysgu BSL fel trydedd iaith neu iaith
ddilynol, fel Ffrangeg neu Almaeneg. Mae hyn yn golygu y gallai BSL fod yn rhan o
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gwricwlwm ysgol ar gyfer pob plentyn, yn ogystal â darpariaeth BSL ar gyfer plant byddar a
thrwm eu clyw. Er mwyn adlewyrchu ei statws fel rhan o'r cwricwlwm newydd, ac i helpu
ysgolion i ddefnyddio BSL wrth ddylunio eu cwricwlwm, datblygodd ac ymgynghorodd
Llywodraeth Cymru ar ganllawiau drafft yn gynharach eleni. 27 Datblygwyd y canllawiau hyn
ar gyfer BSL fel iaith gyntaf neu brif iaith ar gyfer dysgwyr byddar a thrwm eu clyw, ac eraill
sy’n dysgu BSL fel trydydd iaith neu iaith ddilynol. Mae hyn yn rhan o Faes Ieithoedd,
Llythrennedd a Chyfathrebu ochr yn ochr â'r Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill.
5.168 Gan gydnabod y rôl y gall ei chwarae wrth helpu dysgwyr i wireddu pedwar diben y
cwricwlwm newydd, a'r cysylltiadau allweddol rhwng BSL a Meysydd eraill, gwnaethom
gynnig sicrhau bod dysgwyr yn parhau i gael mynediad at ystod o gymwysterau BSL, gan
gynnwys unrhyw gymwysterau TGAU newydd a ddatblygwyd ar gyfer Lloegr.
5.169 Fodd bynnag, ar ôl gwrando ar adborth a gafwyd mewn ymateb i'r ymgynghoriad, yn
benodol yr angen i adlewyrchu'r gefnogaeth barhaus i'r iaith o fewn y cwricwlwm newydd,
rydym wedi penderfynu cymryd camau ychwanegol i'r rhai a gynigiwyd yn ein
hymgynghoriad.
5.170 Felly rydym wedi penderfynu gweithio gyda rhanddeiliaid i osod a chyhoeddi Meini Prawf
Cymeradwyo ar gyfer cymhwyster BSL ‘gwneud-i-Gymru’. Wrth i ni ddechrau ymgysylltu â
rhanddeiliaid ar ddyluniad posibl cymhwyster BSL ‘gwneud-i-Gymru’, byddwn yn archwilio i
ba raddau y gellir cyflwyno hyn fel TGAU, a'r tebygolrwydd o gael ymateb i’r farchnad
cadarnhaol gan y cyrff dyfarnu hynny a all gyflwyno cymwysterau TGAU. Os na fydd hyn yn
bosibl, byddwn yn edrych ar opsiynau amgen o ran mathau eraill o gymwysterau ac yn
annog cyrff dyfarnu â diddordeb i ddatblygu cymhwyster sy'n cwrdd â'n gofynion. Dyma'r
un dull yr ydym wedi penderfynu ei gymryd gyda chymhwyster Dawns ‘gwneud-i-Gymru’.
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Mathemateg a Rhifedd
5.171 Er mwyn llunio'r ystod o gymwysterau ar gyfer Mathemateg a Rhifedd, gwnaethom gynnig:
1. Creu cymhwyster Mathemateg a Rhifedd TGAU cyfun newydd i ddisodli’r ddau TGAU
presennol mewn Mathemateg a Mathemateg a Rhifedd. Byddai'r cymhwyster TGAU
cyfun newydd tua’r un maint â 1½ TGAU.
2. Creu cymhwyster bach newydd y gellir ei gymryd yn ychwanegol at y TGAU i asesu
hyfedredd rhifiadol dysgwr, gan ddefnyddio dull asesu ar sgrîn.
3. Creu cymhwyster Lefel 2 ‘gwneud-i-Gymru’ mewn Mathemateg Ychwanegol.

Penderfyniad 1: Byddwn yn creu cymhwyster Mathemateg a Rhifedd TGAU
cyfun newydd i ddisodli’r ddau TGAU presennol mewn
Mathemateg a Mathemateg a Rhifedd.
5.172 Rhoddodd cyfanswm o 250 o ymatebwyr eu barn ar y cynnig hwn. Roedd mwy na hanner
57% y rhai a ymatebodd i'r cynnig hwn o blaid tra bod ychydig dros chwarter 27% yn ei
erbyn. Ymhlith gweithwyr proffesiynol addysg, arhosodd lefel y gefnogaeth yr un fath
57% er bod cyfran ychydig yn uwch yn erbyn y cynnig 32% . Roedd y grŵp hwn yn llai
tebygol o fod yn niwtral neu o ateb ddim yn gwybod na'r sampl gyffredinol. O'r 250 o bobl
a ymatebodd, dewisodd ychydig dros hanner 54% neu 134 o bobl wneud sylwadau
pellach.
Lefel y cytundeb gyda chynnig 1 ym Maes Mathemateg a Rhifedd

Total 250

29%

Strongly
agree

28%

Tend to
agree

Neither
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5.173 Roedd dros hanner yr ymatebwyr yn cytuno â'r cynnig hwn. O'r rheini, nododd llawer fod
cyfuno'r cymwysterau yn ddatrysiad synhwyrol oherwydd y gorgyffwrdd sylweddol rhwng y
ddau bresennol, a bod y ddau gymhwyster eisoes yn cael eu dysgu i ddysgwyr fel un pwnc
yn ymarferol. I'r perwyl hwnnw, awgrymodd rhai fod y fframwaith presennol wedi creu
rhaniad artiffisial o fewn disgyblaeth y pwnc a bod y penderfyniad i gyflwyno dau
gymhwyster ar wahân yn 2015 yn annoeth.
5.174 Roedd eraill yn teimlo y byddai un cymhwyster cyfunol yn y Maes hwn nid yn unig yn
ysgafnhau'r baich asesu ar ddysgwyr ac athrawon, ond y byddai'n haws hefyd i sefydliadau
addysg uwch a chyflogwyr ei ddeall. Fodd bynnag, pwysleisiodd ymatebwyr bwysigrwydd
cyfathrebu maint y TGAU newydd yn effeithiol er mwyn sicrhau cydraddoldeb a
chymaroldeb â charfannau blaenorol o ddysgwyr a'r rhai sy'n astudio mewn rhannau eraill
o'r DU.
5.175 Roedd rhai ymatebwyr a oedd yn anghytuno yn ystyried ein cynnig yn gam yn ôl gan eu
bod yn credu bod gan y ddau gymhwyster ddibenion a chanlyniadau gwahanol iawn.
Teimlai eraill fod cyfuno'r ddau yn peryglu cosbi'r dysgwyr hynny a allai fod yn gryfach
mewn un maes, ond hefyd y rhai sy'n cael trafferth gyda sgiliau llythrennedd gan yr ystyrir y
papur rhifedd cyfredol yn “eiriol”.
5.176 Dangosodd nifer o ymatebwyr raddau amrywiol o bryder ynghylch maint arfaethedig 1½
TGAU ar gyfer y cymhwyster newydd hwn. Roedd y rhain yn amrywio o anghytundeb
sylfaenol â'r egwyddor o greu TGAU o'r maint hwn, i faterion mwy penodol fel y gostyngiad
posibl mewn cynnwys a cholli amser addysgu. Roedd rhai ymatebwyr hefyd yn teimlo bod
risg y byddai hyn bellach yn cael ei ystyried yn un TGAU. Awgrymodd rhai y dylid adolygu
ei faint, ac y dylai unrhyw gymhwyster newydd yn y Maes hwn fod gyfwerth â dau TGAU.
5.177 Clywsom bryderon hefyd ynghylch yr anghydbwysedd canfyddedig rhwng nifer y pynciau
TGAU yn y Maes hwn o'i gymharu ag eraill, er enghraifft Iaith, Llythrennedd, a Chyfathrebu
ac y gallai creu TGAU sengl mwy o faint greu problemau i ddysgwyr ôl-16 sy'n astudio neu'n
ail-sefyll y cymhwyster.
5.178 Cawsom nifer o sylwadau mewn perthynas â'r cynnwys a'r trefniadau asesu ar gyfer pob un
o'r cymwysterau hyn, a sut y gellid eu gwella yn y dyfodol. Roedd y rhain yn cynnwys:
•

pryderon bod y papur Mathemateg Rhifedd cyfredol yn anhygyrch i ddysgwyr â
Saesneg fel iaith ychwanegol SIY a'r rheini â sgiliau llythrennedd cymharol isel;
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•
•

awgrym bod angen canolbwyntio mwy ar asesiadau diarholiad, gan symud i ffwrdd
o bapurau arholiad mwy ffurfiol, traddodiadol, ac
awgrym y dylai cymhwyster TGAU newydd fod â dwy haen mynediad, gan alluogi
dysgwr i ennill gradd ‘C’ ar haen Sylfaenol.

5.179 Fel y dywedom eisoes, er yr ymgynghorwyd ar bob un o’r cynigion ar wahân, maent, a dylid
eu hystyried yn rhan o becyn. Mae ein cynigion yn y Maes hwn yn enghraifft ddefnyddiol o
hyn, lle mae gan y tri chymhwyster berthynas glir â'i gilydd, ac maent yn ategu eu priod
ddibenion. Credwn y byddai'n ddefnyddiol egluro sut yr ydym yn rhagweld y bydd y
cymwysterau hyn yn gweithio ac yn ategu ein gilydd.
5.180 Rydym yn rhagweld y bydd mwyafrif helaeth o bobl ifanc 14-16 oed yn cymryd y TGAU
newydd arfaethedig mewn Mathemateg a Rhifedd, gyda charfan lai o ddysgwyr o bosibl yn
cymryd naill ai’r cymhwyster hyfedredd rhifiadol ychwanegol neu lefel 2 Mathemateg
Ychwanegol. Mae'n bwysig nodi y byddai'r ddau gymhwyster ychwanegol wedi'u cynllunio
i'w cymryd ynghyd â'r TGAU arfaethedig newydd yn y Maes hwn, yn hytrach nag yn ei le a
gallai dysgwyr astudio ar gyfer y ddau gymhwyster yn gyfochrog.
5.181 Fel yr amlinellwyd yn yr ymgynghoriad, gallai'r cymhwyster bach, ychwanegol hwn mewn
hyfedredd rhifiadol roi sylfaen i ddysgwyr nad ydynt yn cyflawni gradd C neu'n uwch mewn
TGAU symud ymlaen i addysg bellach, hyfforddiant a chyflogaeth. Gallai hefyd alluogi
dysgwyr i ddatblygu eu hyder a rhoi ymdeimlad mwy cadarnhaol o gyflawniad iddynt yn y
Maes hwn wrth iddynt adael addysg orfodol. Mewn cyferbyniad, byddai Mathemateg
Ychwanegol Lefel 2 yn cynnig her briodol i'r mathemategwyr mwyaf galluog yn y garfan, ac
yn darparu paratoad defnyddiol, ond nid angenrhedidiol i'r rhai sy'n bwriadu symud ymlaen
i Mathemateg UG.
5.182 Rydym wedi gwrando ar bryderon ymatebwyr y byddai creu un cymhwyster Mathemateg a
Rhifedd TGAU newydd yn arwain at ostyngiad yn yr amser addysgu a dysgu. Mae'r
amheuaeth a fynegir gan ymatebwyr yn ddealladwy, yn enwedig o ystyried arferion
sefydledig mewn ysgolion sy'n cael eu gyrru i raddau helaeth gan fesurau atebolrwydd a
pherfformiad.
5.183 Fodd bynnag, mae ‘Trefniadau gwerthuso ac atebolrwydd cadarn i gefnogi system
hunanwella’ yw un o bedwar amcan galluogi’r cwricwlwm newydd. Mae adroddiad yr OECD i
Lywodraeth Cymru, ‘Achieving the new curriculum for Wales’, yn pwysleisio fod angen i'r
fframwaith atebolrwydd, ynghyd â chymwysterau gadael ysgol, alinio âg egwyddorion
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newydd y cwricwlwm er mwyn osgoi'r risg bod mesurau atebolrwydd a chymwysterau nad
ydynt yn alinio yn tanseilio’r cwricwlwm. 28
5.184 Ein nod trwy'r cynigion hyn oedd rhoi mwy o hyblygrwydd i ysgolion adlewyrchu ehangder
a chydbwysedd eu cwricwlwm ysgol yn y cyfuniadau o gymwysterau sydd ar gael i
ddysgwyr, rhyddhau amser yn y cwricwlwm ar gyfer profiadau dysgu ehangach a rhoi mwy
o amser i ddysgwyr ddilyn pynciau eraill.
5.185 Dywedom yn yr ymgynghoriad, er gwaethaf bodolaeth TGAU Mathemateg a Mathemateg a
Rhifedd ar wahân, nad yw'r ffordd y mae addysgu'r pynciau hyn yn cael ei amserlennu yn y
mwyafrif o ysgolion ar hyn o bryd yn gwahaniaethu rhyngddynt. Cadarnhawyd yr arfer
cyffredin hwn gan lawer a ymatebodd i'r cynnig hwn.
5.186 Rydym yn cydnabod ac yn deall pryderon dilys rhai ymatebwyr ynghylch anghydbwysedd
canfyddedig rhwng nifer y pynciau TGAU yn y Maes hwn o gymharu ag eraill. Fodd bynnag,
dylai'r prif ffocws, yn ein barn ni, fod ar sicrhau bod y cymwysterau a gynigir yn adlewyrchu
anghenion unigryw pob Maes yn gywir. Mae'n bwysig nodi hefyd y bydd tirwedd y
cymwysterau, ac felly nifer y cymwysterau ym mhob Maes yn parhau i esblygu wrth i ni
weithio tuag at adeiladu cynnig gwirioneddol gydlynol a chynhwysol ar gyfer pobl ifanc 1416 oed.
5.187 Rydym hefyd yn cydnabod y pryderon hynny y gallai creu TGAU unigol mwy greu
anawsterau i ddysgwyr ôl-16 sy'n astudio neu'n ailsefyll y cymhwyster. Fodd bynnag, mae'n
bwysig cofio mai ei brif ddiben fydd cefnogi dysgu cwricwlwm 14–16. Er bod hynny'n wir,
byddwn yn ystyried ffyrdd y gellir ei gynllunio i liniaru effeithiau andwyol ar y dysgwyr ôl-16
hynny y gallai fod angen iddynt ailsefyll.
5.188 Byddwn hefyd yn edrych ar y dewis o gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr ôl-16, mewn
partneriaeth â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill. Fodd bynnag, rhaid inni bwysleisio
nad ydym, yn y pen draw, yn gyfrifol am bennu polisi ar y cymwysterau sy'n ofynnol ar ôl 16
oed. Gall mwy o bwyslais ar sgiliau hanfodol neu sgiliau tebyg hefyd fod yn fwy priodol i
lawer o'r dysgwyr hyn.
5.189 Rydym yn deall efallai na fydd y penderfyniad hwn yn boblogaidd ymhlith rhai rhanddeiliaid,
yn enwedig athrawon ac ymarferwyr yn y Maes hwn. Fodd bynnag, rydym yn parhau i fod
o'r farn y bydd cydgrynhoi cymwysterau yn y Maes hwn, ochr yn ochr ag eraill fel Ieithoedd,
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Llythrennedd a Chyfathrebu a Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn chwarae rhan bwysig wrth
wasanaethu a chefnogi nodau a dibenion y cwricwlwm newydd; cwricwlwm sy'n anelu at
ddarparu addysg eang a chytbwys i'n dysgwyr.

Penderfyniad 2: Byddwn yn creu cymhwyster bach newydd y gellir ei gymryd
yn ychwanegol at y TGAU i asesu hyfedredd rhifiadol dysgwr,
gan ddefnyddio dull asesu ar sgrîn
5.190 Ymatebodd cyfanswm o 238 o bobl i'r cynnig hwn. Roedd dau o bob tri 67% yn cytuno â'r
cynnig hwn o'i gymharu â dim ond 18% a oedd yn anghytuno. O edrych ar is-grwpiau,
roedd cefnogaeth hyd yn oed yn uwch ymhlith rhieni a gofalwyr, ac aelodau o'r cyhoedd, tra
mai dysgwyr oedd y lleiaf tebygol o gytuno. Gwnaeth ychydig dros hanner 51% neu 121 o
bobl y rhai a ymatebodd i'r cynnig hwn hefyd roi sylw ysgrifenedig i egluro eu hateb.

5.191 Roedd y rhai a gytunodd â'n cynnig yn croesawu cyflwyno cymhwyster o'r fath, gan nodi ei
botensial i roi profiad cadarnhaol i'r dysgwyr hynny a allai ei chael hi'n anodd gyda'r
cymhwyster TGAU Mathemateg a Rhifedd i ennill sgiliau a hyder yn y pwnc hwn. Roeddent
hefyd yn croesawu'r defnydd arfaethedig o dechnoleg wrth asesu'r cymhwyster hwn, a bod
hyn yn unol ag ethos y cwricwlwm newydd.
5.192 Er mwyn i'r cymhwyster hwn lwyddo, ac i fod o werth gwirioneddol i'r dysgwyr hynny sy'n ei
gymryd, roedd y rhai sy'n cytuno'n teimlo bod cydnabyddiaeth ledled y DU yn hollbwysig,
yn enwedig gan sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch yn ogystal â chyflogwyr.
Teimlai'r rhai a oedd yn anghytuno â'n cynnig y byddai'n well cadw cymhwyster rhifedd
brand TGAU.
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5.193 Roedd thema gyffredinol a ddaeth i'r amlwg gan y rhai a oedd yn anghytuno yn ymwneud â
phwrpas a statws y cymhwyster bach hwn, yn enwedig mewn perthynas â'r TGAU newydd
arfaethedig. Teimlai rhai ymatebwyr fod y dull hwn wedi'i gynllunio i wneud iawn am
system gymwysterau nad yw'n gallu cyflawni'n gyfannol; un o nodweddion allweddol y
cwricwlwm newydd.
5.194 Holodd eraill a fyddai angen y cymhwyster ychwanegol hwn pe bai'r TGAU wedi'i ddylunio
mewn ffordd a oedd yn hygyrch i bob dysgwr. I'r perwyl hwnnw, awgrymodd rhai y byddai
cymhwyster Mathemateg a Rhifedd TGAU haenog yn ddatrysiad gwell nag ychwanegu
cymwysterau llai i'r cynnig a allai o bosibl effeithio ar amser cwricwlwm dysgwr.
5.195 Roedd pryderon hefyd y gallai ei gynnwys fel rhan o'r cynnig dynnu sylw dysgwyr o'r TGAU
pe baent yn llwyddo yn y cymhwyster hwn yn gynharach yn eu hastudiaethau, tra'i fod
hefyd yn cael ei ystyried yn llwybr byr i'r rhai na allent gyflawni gradd 'C' yn TGAU. Roedd
pryderon eraill yn ymwneud ag ymarferoldeb yr asesiad hwn ar y sgrin, gan holi ai hwn
oedd y ffordd orau i asesu mathemateg ac a fyddai rhai dysgwyr yn gallu ymdopi â hyn.
5.196 Roedd sylwadau ac awgrymiadau eraill yn ymwneud â'r cynnig hwn yn cynnwys:
• mandadu'r cymhwyster hwn i sicrhau tegwch ac osgoi creu system dwy haen;
• yr angen i'r cymhwyster fod yn hygyrch i'r rheini sydd â sgiliau llythrennedd isel, ac
• yr angen i ganiatáu ar gyfer ail-sefyll, tra hefyd yn gosod terfyn ar y nifer o weithiau y
gall dysgwr gymryd y cymhwyster.
5.197 Yn adran 3 o'r adroddiad hwn, nodwn yn glir y dylai'r cwricwlwm siapio pa gymwysterau
sydd ar gael, eu diben a'u dyluniad. Roedd adlewyrchu ethos y cwricwlwm newydd a'i
ganllawiau cysylltiedig, gan hefyd sicrhau ystod eang a chytbwys o bynciau, o fewn ac ar
draws y chwe Maes, yn ystyriaethau allweddol wrth ddatblygu ein holl gynigion. Efallai y
dangosir yr ystyriaethau orau yn ein cynigion yn y Maes hwn, yn ogystal â Gwyddoniaeth a
Thechnoleg ac Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu.
5.198 Er enghraifft, mae ein cynnig i greu un cymhwyster cyfun yn adlewyrchu'n well sut mae'r
Canllawiau Cwricwlwm yn disgrifio'r Maes hwn, ac yn enwedig y ffordd nad yw'n
gwahaniaethu rhwng cynnwys sy'n gysylltiedig â mathemateg a chynnwys sy'n gysylltiedig â
rhifedd. Byddai cyfuno'r ddau gymhwyster presennol i greu cymhwyster mwy cyfunol hefyd
yn mynd i'r afael â gorgyffwrdd a dyblygu sylweddol o ran asesiadau, a fyddai yn ei dro yn
lleihau'r baich asesu ac yn hyrwyddo lles dysgwyr.
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5.199 Mae pedwar diben y cwricwlwm newydd yn ymgorffori gweledigaeth o addysg sy'n
ymgorffori pwysigrwydd lles dysgwyr. Mae hyrwyddo lles dysgwyr hefyd wedi ennyn lle
mwy amlwg yn sgil effaith pandemig COVID-19 ar ddysgwyr. Er nad yw'r gwaith o ddylunio
pob cymhwyster, a chytuno ar eu trefniadau asesu priodol wedi dechrau eto, gall ystod a
strwythur cymwysterau'r dyfodol hefyd chwarae eu rhan wrth gyfrannu at les addysgol
dysgwyr.
5.200 O ran y pryderon hynny ynghylch hygyrchedd y TGAU arfaethedig, ac a oes angen y
cymhwyster llai hwn, mae'n bwysig pwysleisio bod gan y ddau gymhwyster ddibenion
gwahanol iawn, a'u bod wedi'u hanelu at wahanol grwpiau o ddysgwyr. Bydd y cymhwyster
TGAU newydd yn gymhwyster cyffredin a gymerir gan y rhan fwyaf o bobl ifanc 14-16 oed,
ac sy'n hygyrch iddynt. Bydd y cymhwyster llai hwn wedi'i anelu at y dysgwyr hynny nad
ydynt efallai'n cyflawni gradd C neu'n uwch mewn TGAU ac yn darparu sail ar gyfer dangos
cyrhaeddiad mewn cysyniadau mathemategol digonol i symud ymlaen i symud ymlaen i
addysg bellach, hyfforddiant a chyflogaeth.
5.201 Mewn ymateb i'r risg y gallai'r cymhwyster hwn dynnu sylw rhai dysgwyr o'r TGAU, bydd y
cymhwyster wedi'i gynllunio i'w gymryd ochr yn ochr â'r TGAU arfaethedig newydd yn y
Maes hwn, yn hytrach nag yn ei le. Er y gallai dysgwyr ddewis astudio ar gyfer y
cymwysterau ochr yn ochr, bydd yn bwysig iddynt ganolbwyntio ar gyflawni'r gorau o'u
gallu gan y bydd y cymhwyster TGAU yn darparu sylfaen gadarn ac yn cefnogi eu dilyniant i
ystod eang o lwybrau ôl-16.

Penderfyniad 3: Byddwn yn creu cymhwyster Lefel 2 ‘gwneud-i-Gymru’ mewn
Mathemateg Ychwanegol
5.202 Gwnaeth cyfanswm o 236 o bobl sylwadau ar y cynnig hwn. Cytunodd dros bedwar o bob
pump o bobl 81% â'r cynnig gan gynnwys 58% a gytunodd yn gryf. Roedd y cytundeb yn
debyg ar y cyfan ar draws y tri phrif is-grŵp. Ymhlith gweithwyr addysg proffesiynol, roedd
degfed ran yn anghytuno ar y cyfan, gyda 5% yn anghytuno'n gryf. Hefyd, darparodd
pedwar o bob deg 41%, 97 o bobl o'r rhai a ymatebodd i'r cynnig hwn sylw ysgrifenedig i
egluro eu hateb.
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5.203 Cytunwyd yn gryf â'r cynnig hwn, gyda llawer o ymatebwyr o blaid yn nodi poblogrwydd y
cymhwyster cyfatebol ymhlith dysgwyr, a'i werth wrth ymestyn a herio dysgwyr mwy galluog
sy'n dymuno symud ymlaen i astudio mathemateg ar lefel Safon Uwch. Roedd eraill a oedd
yn cytuno yn nodi pwysigrwydd sicrhau bod y cymhwyster hwn yn debyg i'r hyn a gymerir
yn Lloegr, ac y dylid ystyried argaeledd parhaus TGAU mewn Ystadegau.
5.204 Mae'n ymddangos o'r ymatebion bod mwyafrif y rhai a oedd yn anghytuno â'n cynnig wedi
gwneud hynny i raddau helaeth ar y sail bod cymhwyster cyfatebol ar gael i ddysgwyr ar
hyn o bryd, ac felly nid oedd yn eglur sut y byddai'r cymhwyster newydd arfaethedig yn
wahanol. Gwnaethant hefyd dynnu sylw at yr angen i'r cymhwyster hwn fod yn
adnabyddadwy ac yn debyg i gymwysterau tebyg sydd ar gael mewn mannau eraill a
phwysigrwydd sicrhau bod y TGAU Mathemateg a Rhifedd yn ddigonol ar gyfer symud
ymlaen i Mathemateg Lefel UG.
5.205 Clywsom hefyd rai pryderon ynghylch gallu ysgolion llai eu maint i sicrhau adnoddau a
darparu darpariaeth o'r fath, a'r risg o greu system ddwy haen annheg. Wrth i ni ddatblygu
cymwysterau newydd, ac yn benodol y cymwysterau llai ‘gwneud-i-Gymru’ fel Mathemateg
Ychwanegol Lefel 2, byddwn yn ceisio cynyddu eu hyblygrwydd i'r eithaf er mwyn galluogi
cymaint o ysgolion â phosibl i'w cyflawni.
5.206 Dywedom yn yr ymgynghoriad bod y Mathemateg Ychwanegol Lefel 2 gyfredol a gynigir
gan CBAC yn gymhwyster a gymerir ochr yn ochr â'r cymwysterau TGAU ‘gwneud-i-Gymru’
yn y Maes hwn. Er mai dysgwyr yng Nghymru sy'n ei gymryd yn bennaf, nid yw o reidrwydd
wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru yn benodol.
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5.207 Dywedom hefyd mai diben y cymhwyster cyfredol oedd cynnig her briodol i'r
mathemategwyr mwyaf galluog yn y garfan, a darparu paratoad defnyddiol i ddysgwyr sy'n
bwriadu symud ymlaen i Mathemateg UG. Fodd bynnag, wrth fyfyrio, rydym yn derbyn ac
yn cydnabod y gallai'r gwahaniaeth rhwng y cymhwyster lefel 2 arfaethedig mewn
Mathemateg Ychwanegol a'r hyn sy’n gyfwerth ag ef ar hyn o bryd fod wedi'i wneud yn
gliriach.
5.208 Felly i egluro, er nad ydym yn credu bod angen i ddiben cyffredinol y cymhwyster newid am
y rhesymau a amlinellir yn yr ymgynghoriad; bydd hwn yn gymhwyster newydd ‘gwneud-iGymru’. Mae hyn yn golygu y bydd yn dilyn yr un broses ddylunio â'r holl gymwysterau
eraill a gyflwynwyd o ganlyniad i'r ymgynghoriad hwn, gyda'i gynnwys a’i drefniadau asesu
yn cael eu hadolygu ochr yn ochr â chymwysterau eraill ‘gwneud-i-Gymru’ yn y Maes hwn i
sicrhau cydlyniad ar draws y cynnig.
5.209 O ran TGAU Ystadegau cymhwyster a ddyluniwyd ar gyfer Lloegr , darperir y cymhwyster
hwn gan ddau gorff dyfarnu Pearson ac AQA ac ar hyn o bryd dim ond trwy gyfrwng y
Saesneg y mae ar gael. Ar ôl i ni gytuno ar ddyluniad y prif gymwysterau yn y Maes hwn,
byddwn yn adolygu'r cymhwyster hwn yn fwy manwl, gan ystyried i ba raddau y mae
gorgyffwrdd a dyblygu. Ar yr amod nad oes gorgyffwrdd a dyblygu â'r prif gymhwyster a
wnaed i Gymru yn y Maes hwn, byddwn yn gweithio gyda'r cyrff dyfarnu hynny i ystyried a
ellir ei ddarparu yn unol â'n hegwyddorion arweiniol.
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Gwyddoniaeth a Thechnoleg
5.210 Er mwyn llunio'r ystod o gymwysterau yn y Maes hwn, gwnaethom gynnig:
1.
2.
3.

4.

Adolygu a diwygio TGAU mewn Cyfrifiadureg, yr Amgylchedd Adeiledig, Dylunio a
Thechnoleg, a Thechnoleg Ddigidol.
Creu TGAU Peirianneg a Gweithgynhyrchu newydd.
Creu cymhwyster TGAU Gwyddoniaeth newydd i ddisodli’r gyfres bresennol o
gymwysterau TGAU gwyddoniaeth. Mae'r cymhwyster hwn yn debygol o fod tua
maint dau gymhwyster TGAU.
Creu cyfres o gymwysterau bach gwyddoniaeth y gellir eu cymryd yn ychwanegol at y
cymhwyster Gwyddoniaeth TGAU newydd arfaethedig. Mae’r unedau hyn yn
debygol o fod yn gyfwerth o ran maint â naill ai un rhan o dair neu ddwy ran o dair
cymhwyster TGAU.

Penderfyniad 1: Byddwn yn creu TGAU mewn Cyfrifiadureg, yr Amgylchedd
Adeiledig, Dylunio a Thechnoleg, a Thechnoleg Ddigidol.
5.211 Ymatebodd ychydig llai na 350 o bobl i'r cynnig hwn ar gyfer pob un o'r pedwar
cymhwyster sy'n cael eu hystyried i'w hadolygu. Roedd y lefel isaf o gytundeb ond hefyd y
lefel uchaf o sgoriau niwtral mewn perthynas â'r TGAU Amgylchedd Adeiledig. Gallai hyn
fod oherwydd lefelau is o gynefindra â'r pwnc. Roedd un o bob deg yn anghytuno â'r
cynnig ar gyfer Technoleg Ddigidol ac ychydig yn llai ar gyfer Cyfrifiadureg 7% , Dylunio a
Thechnoleg 8% , a'r Amgylchedd Adeiledig 9% . Gwnaeth bron i bedwar o bob deg
39%, 137 o bobl o'r rhai a ymatebodd hefyd roi sylw ysgrifenedig.
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5.212 Er bod cytundeb cyffredinol â'n cynigion i adolygu a diwygio pob un o'r pynciau hyn, mae'n
bwysig i ni gydnabod eu bod hefyd wedi denu nifer sylweddol o ymatebion niwtral. Fodd
bynnag, mae'n ymddangos o'r sylwadau ysgrifenedig bod nifer o'r rhain wedi dewis gwneud
hynny ar sail y ffaith nad yw eu hysgol ar hyn o bryd yn cyflwyno rhai, neu'r cyfan o'r
pynciau hyn ar hyn o bryd.
5.213 Roedd y rhai a gefnogodd ein cynnig yn teimlo bod diwygio’r holl gymwysterau yn y Maes
hwn yn amserol oherwydd cyflwyno’r cwricwlwm newydd, a’r angen i gefnogi cynnydd
dysgwyr tuag at y pedwar diben. Teimlai eraill ei bod yn bwysig cynnal pynciau
disgyblaeth-benodol yn y Maes hwn gan eu bod yn effeithiol wrth gefnogi llwybrau at
gyflogaeth. I'r perwyl hwnnw, ystyriwyd bod sicrhau bod y cymwysterau hyn yn gyfredol ac
yn berthnasol yn hanfodol i ddiwallu anghenion cyflogwyr.
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5.214 Unwaith eto, roedd nifer o'r rhai a oedd yn anghytuno â'n cynnig o'r farn bod addasu
cymwysterau TGAU cyfredol, yn hytrach na chreu cymwysterau newydd i alinio ag ethos y
cwricwlwm newydd, yn gyfle a gollwyd. Mynegodd eraill amheuon dros ddiwygiadau
pellach o ystyried y ffaith bod nifer o'r cymwysterau hyn naill ai wedi'u cyflwyno neu eu
diwygio mewn rhyw ffordd yn ddiweddar, gydag eraill yn eiriol dros ailgyflwyno gwahanol
fathau o gymwysterau, fel BTECs, fel opsiynau i ddysgwyr.
5.215 Clywsom hefyd safbwyntiau gwahanol ar y cynnig i ddiwygio Technoleg Ddigidol TGAU,
gyda rhai yn cefnogi ei ddyluniad cadarnhaol a'i natur flaengar ac eraill yn awgrymu y gellid
datblygu ac asesu cymhwysedd digidol ar draws yr holl Feysydd.
5.216 Gwnaeth ymatebwyr sylwadau hefyd ar y cynnwys a'r trefniadau asesu ar gyfer y
cymwysterau hyn, a gwnaethant awgrymiadau ar sut y gellid eu gwella. Roedd y rhain yn
cynnwys:
•
•
•
•
•

mwy o ffocws ar godio, rheoli amser real ac awtomeiddio yn y TGAU Cyfrifiadureg, a
ystyriwyd yn hen ffasiwn;
awgrym y gellid gwneud gwaith i greu mwy o gysylltiadau rhwng Cyfrifiadureg a
Thechnoleg Ddigidol;
yr angen i Ddylunio a Thechnoleg fod yn gydradd â threfniadau asesu pynciau
creadigol fel Celf a Dylunio;
angen i ailgyflwyno sgiliau crefft o fewn y cymhwyster Dylunio a Thechnoleg, ac
angen i wella hygyrchedd pynciau yn y Maes hwn ar gyfer y dysgwyr hynny sy'n ei
chael hi'n anodd ymdopi â phynciau 'academaidd' traddodiadol.

5.217 Fel y dywedom yn yr ymgynghoriad, credwn y gall ystod fwy cynhwysol o gymwysterau
TGAU helpu i ddileu'r gwahaniaeth di-fudd yn aml rhwng pynciau academaidd a
galwedigaethol ar gyfer dysgwyr rhwng 14 a 16 oed. Weithiau disgrifir TGAU fel
cymwysterau academaidd, gyda mwy o bwyslais ar wybodaeth ddamcaniaethol, a llai o gyfle
i ddatblygu sgiliau ymarferol. Bydd creu cymwysterau TGAU newydd yn y disgyblaethau
pwnc hyn, a'u dylunio mewn ffordd sy'n caniatáu asesu gwahanol fathau o wybodaeth a
sgiliau a chefnogi dilyniant eang ar hyd llwybrau academaidd, technegol a galwedigaethol
yn mynd yn bell tuag at gyflawni hyn.
5.218 Er y gallai graddfa'r newid fod yn amrywiol ar draws pynciau a Meysydd, mae'n bwysig
pwysleisio nad oes gennym unrhyw safbwynt a bennwyd ymlaen llaw ar raddau'r newid sy'n
angenrheidiol ar gyfer unrhyw un o'r cymwysterau y byddwn yn eu cyflwyno yn dilyn yr
ymgynghoriad hwn. Bydd newidiadau i ddyluniad pob cymhwyster yn cael eu penderfynu
trwy ein gwaith helaeth gyda rhanddeiliaid ac yn cael eu gyrru gan yr angen i gael yr aliniad
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yn iawn rhwng y cwricwlwm a'r cymhwyster, gan hefyd adlewyrchu anghenion unigryw pob
Maes.
5.219 Mewn ymateb i'r galwadau hynny am ailgyflwyno cymwysterau eraill, fel BTEC, mae'n
bwysig nodi bod llawer o gymwysterau mewn pynciau sy'n gysylltiedig â Gwyddoniaeth a
Thechnoleg, gan gynnwys BTEC ar gael i ddysgwyr ar hyn o bryd. Bydd hyn yn parhau i fod
yn wir, ar yr amod eu bod yn cwrdd â'n hegwyddorion arweiniol ac nad ydynt yn dyblygu'r
prif gymwysterau yn y Maes hwn.

Penderfyniad 2: Byddwn yn creu TGAU newydd mewn Peirianneg a
Gweithgynhyrchu
5.220 Gwnaeth cyfanswm o 352 o bobl sylwadau ar y cynnig hwn. Roedd dau o bob tri 66% yn
cytuno â'r cynnig hwn a dim ond 6% oedd yn anghytuno. O edrych ar is-grwpiau, roedd
cefnogaeth hyd yn oed yn uwch ymhlith dysgwyr a rhieni a gofalwyr, ac aelodau o'r
cyhoedd. Ymhlith gweithwyr addysg proffesiynol, roedd 62% yn cytuno â'r cynnig tra bod
7% yn anghytuno. Atebodd cyfran gymharol uchel 15% o weithwyr addysg proffesiynol
'ddim yn gwybod' i'r cynnig hwn. Gwnaeth dros draean 36%, 126 o bobl o'r rhai a
ymatebodd hefyd roi sylw ysgrifenedig.

5.221 Cefnogodd mwyafrif yr ymatebwyr y cynnig hwn, gan nodi ei werth nid yn unig fel
cymhwyster i'r sector peirianneg - maes o dwf cryf mewn cyflogaeth yng Nghymru ar hyn o
bryd - ond hefyd i fynd i'r afael â bylchau sgiliau canfyddedig yn y dyfodol.
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5.222 Nododd y rhai a oedd yn cefnogi hefyd y potensial i'r cymhwyster hwn ddarparu elfen
ymarferol gref, a gwneud cysylltiadau pwysig rhwng cymwysterau mewn Meysydd
cysylltiedig eraill fel Mathemateg a Rhifedd. Ystyriwyd bod cyflwyno'r TGAU newydd hwn
hefyd yn arwydd pellach bod cymwysterau TGAU yn dod yn fwy cynhwysol, ac yn cefnogi
dilyniant ar hyd llwybrau mwy technegol a galwedigaethol.
5.223 Fodd bynnag, mynegodd ymatebwyr rywfaint o amheuaeth, gan bwysleisio'r angen i
gymwysterau amgen fod ar gael i gefnogi ystod o ddysgwyr, gan gynnwys y rhai na fydd
efallai'n gallu cyrchu'r TGAU. I'r perwyl hwnnw, ystyriwyd bod argaeledd parhaus
cymwysterau BTEC yn y Maes hwn yn bwysig. Roedd gan eraill bryderon ynghylch i ba
raddau y byddai gan ysgolion ddigon o arbenigedd ac adnoddau i gyflawni'r cymhwyster
hwn, a bod perygl y gallai'r cymhwyster hwn ddyblygu cynnwys o'r cymwysterau
gwyddoniaeth, yn ogystal â rhai cyrsiau galwedigaethol ôl-16. Codwyd pryderon tebyg gan
y rhai a oedd yn anghytuno â'n cynnig.
5.224 Clywsom bryderon gan rai na fydd dysgwyr wedi ymdrin â digon o wybodaeth a sgiliau
mewn gwyddoniaeth i'w cymhwyso i'r ddisgyblaeth hon. Codwyd pwynt tebyg o ran
dilyniant i addysg uwch, a'r angen parhaus am Ffiseg a Mathemateg ar lefel Safon Uwch. I'r
perwyl hwnnw, roeddent yn teimlo y gallai astudio'r cymhwyster hwn roi gobaith ffug i rai
dysgwyr.
5.225 Rydym yn falch o weld cefnogaeth eang i'r cynnig hwn gan ymatebwyr, gyda llawer yn
cydnabod ei rôl bosibl wrth gynorthwyo dysgwyr i wireddu pedwar diben y cwricwlwm, ac i
ddod yn unigolion uchelgeisiol, mentrus a chreadigol.
5.226 Mae cyflwyno'r cymhwyster newydd hwn yn dangos ymhellach ein hymrwymiad i gyflawni
ystod fwy cynhwysol o gymwysterau TGAU, ac i ddileu'r gwahaniaeth rhwng pynciau
academaidd a galwedigaethol ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i
ddysgwyr ddatblygu sgiliau ymarferol a chymhwyso eu gwybodaeth i senarios bywyd go
iawn.
5.227 Er ein bod yn credu y bydd ei gyflwyno yn cynyddu mwy o ymwybyddiaeth ymhlith pobl
ifanc o'r cyfleoedd y mae'r sectorau hyn yn eu darparu, ac yn annog mwy o ddysgwyr i
ddilyn cyrsiau sy'n gysylltiedig â pheirianneg, rydym yn derbyn ac yn cydnabod yr angen i
gymwysterau amgen barhau i fod ar gael i gefnogi ystod o ddysgwyr, gan gynnwys y rhai
nad ydynt efallai'n gallu cyrchu'r TGAU.
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5.228 Dywedom yn ein hymgynghoriad fod y TGAU newydd yn debygol o ddisodli rhai o'r
cymwysterau y mae dysgwyr yn eu cymryd ar hyn o bryd mewn pynciau sy'n ymwneud â
Pheirianneg a Gweithgynhyrchu, ac y byddem yn ei ddefnyddio fel cyfle i nodi'r rhai sy'n
debygol o gael eu disodli. Rydym wedi cynnal dadansoddiad cychwynnol o gymwysterau
cysylltiedig sy'n cael eu hariannu'n gyhoeddus ar hyn o bryd; fodd bynnag, bydd
penderfyniad terfynol ynghylch a ddylai'r rhain barhau i fod ar gael yn dibynnu ar ddyluniad
terfynol y TGAU newydd, ac i ba raddau y mae gorgyffwrdd a dyblygu clir rhyngddynt.
5.229 Gwnaethom hefyd ymrwymo i sicrhau y bydd darpariaeth amgen sydd ar gael ar hyn o bryd
i ddysgwyr yn aros yn ei lle nes cyflwyno'r TGAU newydd. Mae hyn yn parhau i fod yn wir.
Rydym hefyd wedi ymrwymo'n llwyr i sicrhau bod y cynnig tymor hwy cyn-16 yn un cydlynol
a chynhwysol, a bod darpariaeth amgen i'r TGAU ar gael fel ein bod yn diwallu anghenion
pob dysgwr. Os na ellir cyflawni hyn trwy'r ddarpariaeth bresennol, byddwn yn archwilio'r
posibilrwydd o ddatblygu cymwysterau gwneud-i-Gymru newydd, ychwanegol.

Penderfyniad 3: Byddwn yn creu cymhwyster Dyfarniad Dwbl TGAU
Gwyddoniaeth newydd i ddisodli’r gyfres bresennol o
gymwysterau TGAU gwyddoniaeth.
5.230 Ymatebodd cyfanswm o 355 o bobl i'r cynnig hwn. Ymhlith yr holl ymatebwyr, roedd 42%
yn cytuno â'r cynnig ac roedd 40% yn anghytuno, sef rhaniad eithaf cyfartal mewn
ymatebion. Roedd anghytuno ddwywaith yn fwy tebygol ymhlith gweithwyr addysg
proffesiynol 49% nag ymhlith dysgwyr 22% , gyda rhieni a gofalwyr, ac aelodau o'r
cyhoedd, yn gorwedd rhwng y ddau grŵp arall. Dim ond 16% 57 o bobl o'r rhai a
ymatebodd i'r cynnig hwn a roddodd sylw ysgrifenedig.
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5.231 Rhannwyd ymatebwyr yn gyfartal ynghylch ein cynnig i greu cymhwyster Gwyddoniaeth
TGAU newydd i ddisodli'r gyfres bresennol o gymwysterau TGAU gwyddoniaeth. Roedd y
rhai a oedd o blaid yn gweld datblygu dull cyffredin o ymdrin â gwyddoniaeth fel cam
cadarnhaol i sicrhau cyfle cyfartal a mynediad at astudio gwyddoniaeth a mwy o gysondeb
mewn profiad addysgu a dysgu. Roedd y buddion eraill a nodwyd gan ymatebwyr yn
cynnwys y cyfle i ddysgwyr ddeall yn well sut mae pob disgyblaeth unigol yn y Maes hwn yn
rhyngweithio â'i gilydd, ac yn ategu ei gilydd ac yn lleihau'r baich gweinyddol ar ysgolion.
5.232 Er eu bod yn gefnogol i'r cynnig am un llwybr cyffredin trwy'r gwyddorau ar lefel TGAU,
roedd rhai ymatebwyr, gan gynnwys y cymdeithasau dysgedig, yn teimlo ei bod yn hanfodol
bod pob disgyblaeth wyddonol yn cadw ei hunaniaeth o fewn y cymhwyster newydd i
alluogi dysgwyr i wneud dewisiadau gwybodus am astudiaeth bellach a gyrfaoedd.
5.233 Fodd bynnag, mynegodd y rhai a gefnogodd rywfaint o amheuaeth ynghylch y cynnig.
Pwysleisiodd nifer bwysigrwydd y cymhwyster yn cadw cyfleoedd dilyniant addas i Safon
Uwch a pharatoi dysgwyr yn ddigonol er mwyn osgoi unrhyw anfantais o gymharu â'u
cyfoedion yn Lloegr.
5.234 Gwnaeth y rhai a oedd yn anghytuno â'n cynnig hynny am nifer o resymau. Y prif bryder
ymhlith ymatebwyr oedd na fyddai creu un llwybr cyffredin trwy gymhwyster ‘dyfarniad
dwbl’ - dull “un maint i bawb” - yn gweddu i alluoedd a dyheadau pob dysgwr ac yn peryglu
gwanhau a dibrisio’r disgyblaethau unigol.
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5.235 Cododd eraill bryderon ynghylch cymaroldeb y cymhwyster newydd arfaethedig hwn â
chymwysterau gwyddoniaeth mewn awdurdodaethau eraill yn 16 oed ac y byddai diffyg tri
chymhwyster gwyddoniaeth ar wahân, yn eu barn hwy, yn effeithio ar arbenigedd pwnc ac o
ganlyniad dilyniant myfyrwyr. Clywsom bryderon hefyd y gallai'r cynnig hwn arwain at golli
cymwysterau pwysig eraill yn y Maes hwn, gan gynnwys cymwysterau BTEC a'r gyfres
bresennol o gymwysterau Gwyddoniaeth Gymhwysol.
5.236 Mewn ymateb i'r pryderon hynny ynghylch dull “un maint i bawb”, diffyg cymwysterau
gwyddorau ar wahân a'i botensial i effeithio ar ddilyniant dysgwyr, hoffem fynd i'r afael â
rhai o'r camdybiaethau cyffredin sydd yn y system ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn cynnwys
cymwysterau TGAU gwyddoniaeth ar wahân fel rhagofyniad ar gyfer symud ymlaen i UG a
Safon Uwch a bod prifysgolion yn ffafrio dysgwyr sydd wedi cymryd gwyddorau ar wahân
yn TGAU na'r rhai sydd wedi ennill dyfarniad dwbl. Hoffem sicrhau ymatebwyr nad yw hyn
yn wir.
5.237 Yn gyntaf, gwyddom fod cynnig anghyson o'r ystod lawn o gymwysterau gwyddoniaeth gan
ganolfannau ar hyn o bryd. Er enghraifft, dim ond 24% o ysgolion sy'n cynnig pob TGAU
gwyddoniaeth unigol, TGAU Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl ac un neu'r ddau o'r
cymwysterau TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol i'w dysgwyr. Yn ogystal, mae tua 20% o
ysgolion ar hyn o bryd yn dewis peidio â chynnig cymwysterau TGAU gwyddoniaeth ar
wahân i'w dysgwyr gyda 12% yn dewis cynnig y cymhwyster TGAU gwyddoniaeth
Dyfarniad Dwbl yn unig.
5.238 Mae'r amrywioldeb hwn yn y cynnig gan ysgolion yn dangos yn glir ei bod yn bosibl i
ddysgwyr symud ymlaen i UG a Safon Uwch heb iddynt astudio'r gwyddorau unigol hynny
ar lefel TGAU. Mae ein hymgysylltiad â phrifysgolion hefyd yn dangos ffafriaeth glir i
ddysgwyr sydd ag ystod o ddysgu a phrofiadau gwahanol.
5.239 Efallai y bydd ein cynnig i ddisodli'r gyfres bresennol o gymwysterau TGAU gwyddoniaeth
gan gynnwys cymwysterau TGAU ar wahân mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg â Gwyddoniaeth
TGAU gyffredin wedi rhoi'r argraff i'r ymatebwyr y byddai hyn yn arwain at golli hunaniaeth
benodol y disgyblaethau hynny. Efallai ei fod hefyd wedi arwain rhai i dybio bod y cynnig
hwn wedi'i gynllunio i leihau a gwanhau ei gynnwys. Nid dyna oedd ein bwriad.
5.240 I gael gwared ar unrhyw amheuaeth, bydd angen i'r cymhwyster fod â chynnwys a dynnwyd
o ddisgyblaethau bioleg, cemeg a ffiseg er mwyn adlewyrchu Canllawiau’r Cwricwlwm.
Bydd angen iddo hefyd adlewyrchu disgwyliad y cwricwlwm y gall dysgwyr wneud
cysylltiadau rhwng profiadau dysgu a gwybodaeth a ddatblygwyd yn y Maes hwn a thu
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hwnt. O'r herwydd, byddem am weld pob disgyblaeth yn cadw ei gwelededd a'i
hynodrwydd yn y cymhwyster Gwyddoniaeth TGAU newydd.
5.241 Er ein bod wedi nodi bod y cymhwyster Gwyddoniaeth TGAU cyffredin newydd yn debygol
o fod yn ddyfarniad dwbl yn fras, bydd penderfyniad terfynol yn dibynnu ar ei ddyluniad
manwl, gan gynnwys y cynnwys y dylai ei gwmpasu, faint o gynnwys y dylai ei gynnwys a sut
y dylai gael ei drefnu.
5.242 Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y cymhwyster newydd wedi'i gynllunio i fod yn hygyrch
i'r un ystod o ddysgwyr â'r TGAU gwyddoniaeth presennol. O’r herwydd, rydym yn rhagweld
y bydd mwyafrif llethol y bobl ifanc 14-16 oed yn gallu cymryd y TGAU Gwyddoniaeth
newydd arfaethedig.
5.243 Er y bydd y dull cyffredin hwn o ymdrin â gwyddoniaeth yn cynyddu tegwch ym mhrofiadau
dysgwyr ac er y gallai helpu i ehangu cyfranogiad Gwyddonaieth, Technoleg, Peirianneg a
Mathemateg STEM ar ôl 16, rydym yn derbyn ac yn cydnabod rhai o'r pryderon a godwyd
ynghylch ei hygyrchedd, yn enwedig i'r dysgwyr llai galluog hynny sy'n dewis llwybrau mwy
hygyrch. Er enghraifft, rydym yn gwybod bod dros 10% o garfan blwyddyn 11 ar hyn o bryd
yn cymryd TGAU mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, naill ai fel dyfarniad sengl neu ddwbl.
5.244 Wrth i ni symud ymlaen gyda'r gwaith o gyd-ddylunio'r cymhwyster TGAU Gwyddoniaeth
newydd, bydd angen i ni fynd i'r afael â'r pryderon hynny yn eu tro. Mae hyn yn cynnwys
archwilio i ba raddau y dylid parhau i ddefnyddio haenau a sut y gallwn adeiladu ar
gryfderau'r TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol a Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl cyfredol.
5.245 Gwyddom fod STEM yn flaenoriaeth allweddol gan Lywodraeth Cymru ac yn cydnabod
pwysigrwydd datblygu sgiliau STEM dysgwyr a'r cyfraniad y gallant ei wneud i ddatblygu
economi wybodaeth ffyniannus a chynaliadwy yng Nghymru. Mae'r sgiliau hyn nid yn unig
yn bwysig o ran cefnogi dysgwyr i wireddu pedwar diben y cwricwlwm newydd, ond hefyd
wrth ddatblygu economi wybodaeth ffyniannus a chynaliadwy yng Nghymru.
5.246 Dyma pam rydym wedi penderfynu adeiladu ar yr ystod bresennol o gymwysterau sydd â
dull mwy cymhwysol yn y Maes hwn drwy greu cymwysterau TGAU newydd mewn meysydd
fel Peirianneg a Gweithgynhyrchu, Technoleg Ddigidol a'r Amgylchedd Adeiledig.
5.247 Er bod hynny'n wir, rydym yn gwybod y bydd angen i ddarpariaeth amgen fod ar gael o hyd
fel y gellir diwallu anghenion pob dysgwr. Rydym hefyd yn gwybod y bydd rhai dysgwyr
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eisiau arbenigo mewn gwyddoniaeth a chael mwy o ddewis a hyblygrwydd ar yr agweddau
ar wyddoniaeth yr hoffent ganolbwyntio arnynt.
5.248 Rydym yn dal i gredu y gallai fod lle i gymwysterau eraill gwneud-i-Gymru i ategu'r
cymhwyster TGAU cyffredin y byddwn yn ei gyflwyno. Fodd bynnag, rydym wedi
penderfynu y dylid archwilio hyn ymhellach gyda rhanddeiliaid dros y flwyddyn i ddod, ac
fel rhan o'n gwaith i ail-lunio'r cymwysterau 14-16 ehangach a gynigir. Am fanylion pellach,
gweler Penderfyniad 4 yn y Maes hwn.
5.249 O ran cymwysterau eraill i eistedd ochr yn ochr â'r rhai a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer
Cymru, bydd y rhain hefyd yn parhau i fod ar gael i ysgolion a dysgwyr ar yr amod eu bod
yn bodloni ein hegwyddorion arweiniol ac nad ydynt yn dyblygu'r prif gymwysterau
gwneud-i-Gymru yn y Maes hwn. Bydd angen gwneud penderfyniadau ar hyn unwaith y
cytunir ar ddyluniad pob cymhwyster gwneud-i-Gymru.

Penderfyniad 4: Byddwn yn archwilio ymhellach pa gymwysterau eraill
‘gwneud-i-Gymru’ sydd eu hangen i ategu'r TGAU
Gwyddoniaeth gyffredin fel rhan o'n gwaith i ail-lunio'r cynnig
cymhwyster 14–16 ehangach.
5.250 Gwnaeth cyfanswm o 350 o bobl sylwadau ar y cynnig hwn. Yn gyffredinol, roedd 42% yn
cytuno â'r cynnig tra bod 37% yn anghytuno. Roedd gweithwyr addysg proffesiynol yn llai
tebygol o gytuno 34% ac yn fwy tebygol o anghytuno 45% nag is-grwpiau eraill.
Rhoddodd ychydig dros hanner 51%, 180 o bobl y rhai a ymatebodd i'r cynnig hwn sylw
ysgrifenedig.
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5.251 Dywedom yn yr ymgynghoriad y byddai'r TGAU newydd yn darparu dull cyffredin o fynd i'r
afael â hanfodion gwyddoniaeth, tra byddai'r cymwysterau atodol yn rhoi hyblygrwydd i
ysgolion deilwra eu cwricwlwm a chynnig dewis i'w dysgwyr archwilio'r gwyddorau
ymhellach ac mewn gwahanol ffyrdd.
5.252 Fodd bynnag, mae'n amlwg bod ymateb cymysg i’n cynnig. Yn seiliedig ar yr adborth a
gafwyd, credwn fod hyn yn rhannol efallai oherwydd nad oedd ymatebwyr yn glir ynghylch
diben y cymwysterau hyn, eu perthynas a'u rhyngweithio â'r llwybr TGAU cyffredin a'r
mathau o ddysgwyr a fyddai fel rheol yn eu cymryd. Ar ôl myfyrio, rydym yn derbyn y
gallai'r ymgynghoriad fod wedi darparu mwy o eglurder yn hynny o beth, gan roi darlun
llawnach o'r cynnig yn y Maes hwn i ymatebwyr.
5.253 Gwnaeth y rhai a gytunodd â'n cynnig hynny am nifer o resymau. Roedd hyn yn cynnwys y
cyfle i gefnogi'r dysgwyr hynny sydd â diddordebau gwyddonol penodol, tra hefyd yn
caniatáu ar gyfer dilyniant gwell i UG a Safon Uwch yn y Maes hwn. I'r perwyl hwnnw,
cefnogodd rhai'r syniad o archwilio'r posibilrwydd o gydgrynhoi'r cymwysterau atodol hyn
gyda'i gilydd i greu dyfarniad TGAU Gwyddoniaeth Ychwanegol i ddysgwyr.
5.254 Cyfeiriodd rhai ymatebwyr at ein cynnig i greu cymhwyster Mathemateg Ychwanegol
newydd, Lefel 2 ac roeddent yn teimlo ei bod yn bwysig bod y cymwysterau atodol hyn yn
darparu cyfleoedd tebyg o ran ymestyn dysgwyr. Nododd eraill bwysigrwydd sicrhau bod
pob dysgwr yn cael cyfle i ddilyn y cymwysterau atodol hyn pe dymunent, ac y dylid ystyried
ymestyn y model hwn i Feysydd eraill.
5.255 Roedd llawer o'r rhai a oedd yn anghytuno yn cyfeirio at debygrwydd rhwng y cynnig hwn
a'r TGAU gwyddoniaeth ar wahân presennol ‘gwyddoniaeth driphlyg’ , gan nodi bod y
ddarpariaeth gyfredol nid yn unig yn boblogaidd ond yn gynnig mwy teg yn eu barn hwy.
Roeddent hefyd yn teimlo ei fod yn rhoi gwell cyfle i ddysgwyr mwy galluog a thalentog
MAT ac y gallai creu cymwysterau atodol danseilio efallai buddion un dull llwybr cyffredin.
5.256 Roedd eraill o'r farn bod y cynnig hwn wedi'i gynllunio i fynd i'r afael â bylchau a grëwyd
gan y bwriad i gael gwared ar wyddorau ar wahân, ac yn ei dro, ei fod yn creu risg o orgymhlethu'r system gymwysterau. Codwyd pryderon tebyg ynghylch eu maint, ac a fyddent
yn cael eu cydnabod gan sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch yn ogystal â
chyflogwyr.
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5.257 Codwyd nifer o bryderon ymarferol hefyd gan gynnwys anawsterau posibl wrth amserlennu
amser addysgu, yr angen i athrawon dderbyn hyfforddiant er mwyn addysgu pynciau mwy
penodol ac y gallai'r cynnig hwn fod yn gostus o ran offer. Teimlwyd y gallai nifer o'r
ystyriaethau ymarferol hyn arwain at gynnig annheg ar draws ysgolion.
5.258 Dywedom yn yr ymgynghoriad y byddai'r TGAU newydd yn darparu dull cyffredin o fynd i'r
afael â hanfodion gwyddoniaeth, tra byddai unrhyw gymwysterau atodol yn rhoi
hyblygrwydd i ysgolion deilwra eu cwricwlwm a chynnig dewis i'w dysgwyr archwilio'r
gwyddorau ymhellach ac mewn gwahanol ffyrdd.
5.259 Rydym yn dal i gredu y gallai fod lle i gymwysterau gwneud-i-Gymru eraill ategu'r TGAU
cyffredin y byddwn yn ei gyflwyno. Fodd bynnag, rydym wedi penderfynu y dylid ymchwilio
ymhellach i hyn gyda rhanddeiliaid dros y flwyddyn i ddod, ac fel rhan o'n gwaith i aillunio'r cynnig cymhwyster 14–16 ehangach.
5.260 Bydd y gwaith hwn yn digwydd ochr yn ochr â'r gwaith ar ddylunio ein TGAU
Gwyddoniaeth, gan ganiatáu i ni ystyried yn gyffredinol anghenion gwahanol ddysgwyr a
pha gymwysterau presennol, newydd neu wahanol yn y gofod hwn a allai eu cynnig yn
ogystal â'r TGAU cyffredin. Bydd hefyd yn caniatáu inni wneud penderfyniadau mwy
gwybodus ynghylch diben y cymwysterau atodol hyn a sut y dylent ymwneud â'r TGAU
cyffredin.
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Sgiliau Cyfannol
5.261 Gwnaethom gynnig y dylid diwygio’r Dystysgrif Her Sgiliau THS i’w gwneud yn symlach ac
yn fwy hylaw, gan ganolbwyntio ar asesu Sgiliau Cyfannol:
•
•
•
•

Creadigrwydd ac Arloesi
Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
Effeithiolrwydd Personol
Cynllunio a Threfnu.

Ein Penderfyniad: Byddwn yn diwygio’r Dystysgrif Her Sgiliau THS i’w
gwneud yn symlach ac yn fwy hylaw, gan ganolbwyntio ar
asesu Sgiliau Cyfannol fel y disgrifir yng Nghanllawiau’r
Cwricwlwm.
5.262 Ymatebodd cyfanswm o 185 o bobl i'r cynnig hwn. Ymhlith yr holl ymatebwyr, roedd dros
saith o bob deg 72% yn cytuno â'r cynnig. Cododd hyn i 75% ymhlith gweithwyr addysg
proffesiynol ac i 92% ymhlith yr is-grŵp rhieni / gofalwyr. Dylid nodi bod ymatebion
cyffredinol i'r cynnig hwn yn is nag ar gyfer y mwyafrif o gynigion eraill, gyda dim ond 25 o
ymatebion gan rieni a gofalwyr, ac aelodau o'r cyhoedd. Rhoddodd pedwar o bob deg
40%, 74 o bobl o'r rhai a ymatebodd i'r cynnig hwn sylw ysgrifenedig.

5.263 Credai nifer uchel o ymatebwyr fod angen gwneud y THS yn symlach ac yn haws ei rheoli,
gyda'r ymatebwyr yn nodi bod gan y cymhwyster cyfredol ormod o faich ar asesu a
gweinyddu. Roedd yr angen i'r cymhwyster diwygiedig newydd fod yn hygyrch i bob
dysgwr yn ffactor allweddol i rai ymatebwyr.
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5.264 Nododd llawer o ymatebwyr a gytunodd â'n cynnig fod y THS yn gymhwyster gwerthfawr
iawn i ddysgwyr. Cawsom hefyd nifer o awgrymiadau ynghylch pethau i'w hystyried wrth
ddiwygio'r cymhwyster. Roedd y rhain yn cynnwys:
•
•
•
•
•

yr angen i'r cymhwyster fod â chysylltiadau penodol cryf â'r Pedwar Diben;
yr angen i gymhwysedd digidol chwarae rhan bwysig yn y cymhwyster diwygiedig;
yr angen i'r cymhwyster newydd osgoi dyblygu sgiliau a thasgau sy'n bodoli yn y
cymhwyster cyfredol;
y gellid cyflawni'r cymhwyster heb ddibynnu ar gyflawni nifer benodol o
gymwysterau TGAU, ac
y posibilrwydd o integreiddio elfennau iechyd a lles i'r cymhwyster.

5.265 Yn gyntaf, ac mewn ymateb i'r pryderon a godwyd ynghylch perthynas y Dystysgrif Her
Sgiliau bresennol â chymwysterau eraill, mae'n bwysig pwysleisio y bydd dysgwyr yn gallu
dilyn y cymhwyster sgiliau newydd, p'un a yw'n cyfrannu at fframwaith Bagloriaeth Cymru
ehangach ai peidio.
5.266 Roedd rhai ymatebwyr yn anghytuno â'r cysyniad o gadw sgiliau a chyd-destun ar wahân, ac
yn hytrach roeddent yn ffafrio dysgu sgiliau ar draws pob Maes. Cwestiynodd yr ymatebwyr
hyn yr angen am y THS gan fod Canllawiau’r Cwricwlwm yn awgrymu y dylid ymgorffori
addysgu a dysgu sgiliau annatod ym mhob Maes o gwricwlwm ysgol. Credai nifer fach o
ymatebwyr fod y THS yn cymryd amser addysgu gwerthfawr i ffwrdd o bynciau eraill, ac felly
y dylid ei ddileu o'r cymwysterau a gynigir yn gyfan gwbl.
5.267 Nododd yr adolygiad o'r THS a Bagloriaeth Cymru a gyhoeddwyd yn 2018 feysydd y gellid
eu gwella i wneud y cymhwyster yn fwy hylaw trwy leihau cymhlethdod a dyblygu asesiad. 29
Yng ngham nesaf ein gwaith, byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid i gytuno ar ddyluniad
newydd ar gyfer sut y dylid cyflwyno ac asesu cymhwyster THS, gan fynd i'r afael â'r
argymhellion o adolygiadau blaenorol, ac ystyried yr awgrymiadau a wnaed mewn ymateb
i'r ymgynghoriad hwn. Byddwn hefyd yn archwilio i ba raddau y gellid dylunio'r cymhwyster
newydd fel TGAU.
5.268 Fel y nodwyd yn yr ymgynghoriad, er ein bod wedi penderfynu mabwysiadu'r cynnig hwn,
byddwn yn dal i ddisgwyl i gymwysterau eraill ar draws pob Maes gael eu cynllunio i annog

29

Wavehill Ltd, 2018 . ‘Adolygiad o gynllun a model asesu'r Dystysgrif Her Sgiliau, a'i lle o fewn Bagloriaeth Cymru’. Ar gael yn:
https://www.qualificationswales.org/media/3312/review-of-scc-final-report-w.pdf
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datblygiad sgiliau cyfannol ac i adlewyrchu'r ffaith y dylid ymgorffori addysgu a dysgu
sgiliau cyfannol o ran sut mae ysgol yn cyflwyno pob Maes o'i chwricwlwm ysgol.
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6 Asesu Effaith
6.1

Codwyd ystod o bwyntiau mewn ymateb i'n cwestiynau am effeithiau posibl ein cynigion, ac
awgrymiadau ar gyfer dulliau amgen a allai leihau'r effaith ar y rhai y mae ein cynigion yn
effeithio arnynt.

6.2

Mae'r adran hon yn nodi'r effeithiau a nodwyd gan ymatebwyr yn ogystal â'r rhai yr ydym
wedi'u hystyried a sut y gellid lliniaru effeithiau andwyol posibl. Mae hefyd yn amlinellu'r
gwaith rydym wedi'i wneud hyd yma, a sut y byddwn yn parhau i asesu effaith unrhyw
gynigion a phenderfyniadau a gymerwn yn ystod cam nesaf ein gwaith.

Asesiad Effaith Rheoleiddiol
Effaith ar ddysgwyr
6.3 Cwestiynwyd perthnasedd parhaus cymwysterau TGAU ac effaith asesiadau crynodol y mae
llawer yn pwyso arnynt ar les dysgwyr gan rai ymatebwyr. Mae lles dysgwyr yn ystyriaeth
hanfodol ar gyfer ein gwaith yn ail-greu cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed, ac fe'i
disgrifir yn fanylach yn adran 3 yr adroddiad hwn.
6.4

Nododd llawer o ymatebwyr nad oedd yr ystod o gymwysterau a gynhwyswyd yn yr
ymgynghoriad hwn yn diwallu anghenion pob dysgwr, ac y byddai angen i gymwysterau Lefel
Mynediad a Lefel 1 fod ar gael ym mhob Maes. Roedd rhai hefyd o'r farn y dylid datblygu
cymwysterau y tu allan i gwmpas yr ymgynghoriad hwn yn benodol ar gyfer Cymru, yn
hytrach na chynnal ein dibyniaeth ar gymwysterau a ddyluniwyd ar gyfer dysgwyr mewn
mannau eraill. Gwnaethom nodi ein dull ar gyfer y cynnig ehangach o gymwysterau yn 16 yn
adran 3 y ddogfen hon.

6.5

Cwestiynwyd addasrwydd cyfuno cymwysterau Cymraeg, Saesneg, mathemateg a
gwyddoniaeth ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Nododd rhai ymatebwyr
ei bod yn hanfodol cynllunio cymwysterau TGAU mewn ffordd sy'n hygyrch i ddysgwyr ag
anghenion dysgu ychwanegol. Rydym yn disgrifio'r gofynion rheoleiddiol sydd gennym ar
waith mewn perthynas â chyfraith cydraddoldeb yn fanylach yn adran 5 yr adroddiad hwn
cyfeiriwch at Benderfyniad 2 o fewn Ardal y Celfyddydau Mynegiannol .

6.6

Defnyddiodd ymatebwyr y cyfle hwn i fynegi pryder ynghylch sut mae'r gyfres arfaethedig o
gymwysterau yn effeithio ar gyflwyniad y cwricwlwm newydd, gyda rhai'n nodi y dylid trin
pob Maes yn gyfartal. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig cyflwyno ystod wahanol o
gymwysterau ym mhob Maes, a chredai rhai ymatebwyr y byddai hynny’n effeithio ar
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ddysgwyr â rhai diddordebau. Clywsom bryderon hefyd nad oedd y cymwysterau
arfaethedig wedi'u cysylltu'n ddigonol â phedwar diben y cwricwlwm newydd.
6.7

Trwy gydol yr ymgynghoriad, cododd ymatebwyr bryderon ynghylch cymaroldeb y
cymwysterau newydd â'r rhai mewn awdurdodaethau eraill ledled y DU a thu hwnt, a'r effaith
bosibl ar ddilyniant dysgwyr Cymru i addysg bellach ac wrth gystadlu â dysgwyr eraill i gael
mynediad i brifysgolion y tu allan i Gymru.

Effaith ar Ysgolion a Cholegau
6.8 Nododd ymatebwyr fod ysgolion wedi gorfod dargyfeirio adnoddau i reoli addysgu ac asesu
yn ystod y pandemig. Felly, er mwyn osgoi effeithiau negyddol ar ysgolion, galwodd rhai am
ailystyried yr amserlen ar gyfer ymgynghori a chyflwyno cynigion ar gyfer cymwysterau
newydd. Amlygodd ymatebwyr eraill yr angen i gymwysterau fod yn barod mewn da bryd i
ysgolion baratoi cyn cyflwyno'r cymwysterau hyn.
6.9

Codwyd effaith diwygio cymwysterau ac unrhyw newid i asesu ar lwyth gwaith staff, a
nododd rhai ymatebwyr y byddai cael digon o amser, arian ac adnoddau i ysgolion ddod o
hyd i staff a’u hyfforddi i addysgu'r cymwysterau newydd yn werthfawr wrth gyflwyno hwy.
Cododd ymatebwyr bryderon hefyd ynghylch gallu ysgol i amserlennu pynciau’r cymwysterau
newydd, gydag ychydig o bynciau yn meddiannu llawer o wersi ac yn cyfyngu ar y cyfle i
ddysgwyr ddilyn eu diddordebau eu hunain yn y cwricwlwm ehangach.

6.10 Rhannodd rhai ymatebwyr y pryder bod gormod o opsiynau'n cael eu cynnig, ac na fydd
ysgolion bach yn gallu cynnig yr holl gymwysterau hyn i ddysgwyr.
6.11 Fel y nodwyd yn ein hymgynghoriad, tynnodd ymatebwyr sylw at effaith bosibl rhai cynigion
ar drefniadau ail-sefyll i ddysgwyr ôl-16. Yn benodol, roedd effaith cyfuno iaith a
llenyddiaeth i greu cymwysterau TGAU Saesneg a Chymraeg mwy a chyfuno mathemateg a
rhifedd i greu cymhwyster TGAU Mathemateg a Rhifedd mwy o faint yn peri pryder i golegau.
Credwyd y gallai'r cynigion hyn gael effaith negyddol bosibl ar amserlennu ac addysgu mewn
colegau.
6.12 Cynigiodd ymatebwyr gyfres o gynigion amgen y credent y gallent leihau effeithiau negyddol
y cynigion, gan gynnwys sicrhau bod yr un cynnig o ran cymwysterau ar gael ar gyfer pynciau
iaith Gymraeg ac iaith Saesneg a TGAU i Gymru mewn Astudiaethau Dinasyddiaeth i sicrhau
tegwch â'r cymhwyster sydd ar gael yn Lloegr.
6.13 Pwysleisiodd ymatebwyr yr angen am gyfathrebu a deialog aml rhwng Cymwysterau Cymru a
rhanddeiliaid trwy gydol y cyfnod datblygu cymwysterau i leihau unrhyw effeithiau negyddol
posibl y gellir eu nodi. Enwyd lleoliadau Unedau Cyfeirio Disgyblion UCD ac Addysg heblaw
yn yr Ysgol EOTAS yn benodol fel rhanddeiliaid pwysig i'w cynnwys mewn trafodaethau.
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6.14 Roedd sylwadau eraill a dderbyniwyd y tu allan i gwmpas yr ymgynghoriad hwn neu nid
oeddent yn ymwneud yn uniongyrchol â'r cwestiynau ar effaith bosibl ein cynigion. Roedd y
rhain yn cynnwys y canlynol:
• pryderon bod ysgolion ar hyn o bryd yn rhy ddibynnol ar gymwysterau, ac y bydd y
cymwysterau arfaethedig yn annog addysgu ar gyfer profion yn hytrach na phwysleisio
dysgu, ac
• yr angen i sicrhau bod newidiadau i gymwysterau yn cefnogi'r nod o leihau bylchau
cyrhaeddiad.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb
6.15 Teimlai ymatebwyr y byddai'r cymwysterau bach arfaethedig yn fwy hygyrch o ran maint y
cymhwyster, gan fod o fudd i'r dysgwyr hynny sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig.
Nodwyd yr ymdrech i leihau maint rhai cymwysterau hefyd fel cyfle cadarnhaol i ddysgwyr
astudio ystod ehangach o bynciau.
6.16 Nododd un ymatebydd nad oedd gan yr ymgynghoriad ddigon o fanylion am effaith bosibl y
cynigion ar y dysgwyr hynny sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig, ac y dylid gwneud
gwaith pellach. Gwnaethant nodi hefyd y dylid cynnal dadansoddiad data o batrymau
cofrestru a chyrhaeddiad mewn cymwysterau cyfredol i benderfynu a yw newidiadau
arfaethedig yn debygol o gael unrhyw effaith anghymesur ar unrhyw grŵp ethnig, rhyw, grŵp
crefyddol, pobl anabl neu ddysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.
6.17 Nododd un ymatebydd, wrth ddylunio'r cymwysterau hyn, y dylai cynnwys a threfniadau
asesu sicrhau hygyrchedd gan bob dysgwr. Mae hyn yn cynnwys dysgwyr ag Anghenion
Dysgu Ychwanegol ADY . Gwnaethant hefyd dynnu sylw at yr angen i sicrhau bod
cefnogaeth angenrheidiol ar gyfer dysgwyr.
6.18 Gwnaethpwyd ystod o sylwadau gan ymatebwyr yn nodi effeithiau negyddol posibl ar ystod
o ddysgwyr, gan gynnwys y rhai sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig. Mae'r pryderon
hyn yn dod yn fras o dan y themâu canlynol.
Hygyrchedd cymwysterau cyfun arfaethedig
6.19 Teimlai rhai ymatebwyr y gallai'r cynnig i gyfuno cymwysterau iaith a llenyddiaeth effeithio'n
negyddol ar y dysgwyr hynny sy'n cymryd cymwysterau Cymraeg iaith a Saesneg iaith yn unig
ar hyn o bryd. Gwnaethant nodi hefyd y gallai'r cynnig gyfyngu ar ddewis yn y cwricwlwm i rai
dysgwyr neu grwpiau o ddysgwyr.
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6.20 Mynegodd ymatebwyr bryder y byddai'r cymwysterau cyfun newydd ar gyfer Cymraeg a
Saesneg yn anhygyrch i ddysgwyr ag ADY fel dyslecsia, oherwydd her ychwanegol cywirdeb
iaith ac ieithyddol ar y grŵp penodol hwn. Nodwyd y gallai cyfuno iaith a llenyddiaeth
ymestyn yr anfantais hon trwy achosi anhawster i'r dysgwyr hyn mewn pwnc mwy. Nodwyd
hefyd bod yn rhaid darparu'n briodol ac yn deg ar gyfer dysgwyr ag anawsterau iaith penodol
mewn pynciau Cymraeg a Saesneg.
6.21 Nodwyd hefyd, pe bai gan ddysgwyr amgylchiadau sy'n arwain at gyfnodau o absenoldeb, y
gallai fod yn anoddach dal i fyny gyda’r cymwysterau newydd na'r cynnig cyfredol.
Cynnig cydlynol a chynhwysol o ran cymwysterau
6.22 Nododd rhai ymatebwyr nad oedd cymwysterau TGAU yn addas ar gyfer pob dysgwr a
gofynnwyd pa gymwysterau eraill fyddai ar gael i ddysgwyr yn 16. Mae sylwadau wedi tynnu
sylw at wyddoniaeth ac ieithoedd fel dau bwnc lle na fydd y cymwysterau arfaethedig yn
addas i bob dysgwr, a gofynnodd yr ymatebwyr am wybodaeth bellach ynghylch datblygiad
yr hyn a gynigir o ran cymwysterau i ddeall a fydd y gyfres yn diwallu anghenion pob dysgwr.
6.23 Wrth ddatblygu cymwysterau newydd, nododd ymatebwyr yr angen i ystyried effeithiau
economaidd-gymdeithasol posibl y cynigion. Dywedodd un ymatebydd na ddylai
cyrhaeddiad ddibynnu ar wybodaeth na phrofiad o weithgareddau sy'n gofyn am offer,
adnoddau, cronfeydd neu deithiau ychwanegol nad ydynt yn hygyrch i blant o gefndiroedd
llai cefnog neu blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal.
Cynnwys ac asesiad cymwysterau
6.24 Nodwyd, wrth ddylunio cymwysterau newydd neu ddiwygiedig, y dylai cynnwys a threfniadau
asesu sicrhau hygyrchedd gan bob dysgwr gan gynnwys y rhai ag ADY.
6.25 Gwnaed ystod o sylwadau ar ffyrdd y gallai cynnwys cymwysterau a dyluniad yr asesiad
liniaru effeithiau negyddol posibl ar grwpiau o ddysgwyr. Roedd y rhain yn cynnwys:
• yr angen i sicrhau cynrychiolaeth ac amrywiaeth;
• bod angen i bob cymhwyster gynnig mynediad cyfartal a lefel briodol o ran galw a
gwybodaeth ddofn ar gyfer yr holl anghenion a diddordebau dysgu, gan osgoi unrhyw
ganfyddiad bod rhai cymwysterau TGAU yn llai heriol nag eraill;
• yr angen i sicrhau bod pob datblygiad yn gymwys yn ddiwylliannol ac yn adlewyrchu
holl ddisgyblion Cymru;
• yr angen am ddimensiwn Cymreig penodol trwy'r holl gymwysterau;
• bod profi safonedig gormodol yn tueddu i gosbi'r rheini o grwpiau ymylol;
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• yr angen i gynnig cymwysterau sy'n fwy sylweddol na'r cymwysterau a ddisgrifir fel

“bach” ar gyfer ieithoedd rhyngwladol eraill, er mwyn osgoi cael effaith negyddol ar rai
dysgwyr a chymunedau, a
• dylid cymryd mesurau i sicrhau bod strwythur a dyluniad cymwysterau, yn unigol ac fel
ystod lawn, yn hyrwyddo tegwch ledled Cymru.
6.26 Bydd yr holl adborth sy'n ymwneud â chynnwys ac asesu yn cael ei ystyried yn ystod cam
nesaf ein gwaith, a'i adlewyrchu mewn asesiadau effaith pellach y byddwn yn eu cynnal cyn
cwblhau'r Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer pob un o'r cymwysterau newydd.

Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg

6.27 Darparwyd ystod eang o safbwyntiau yn ymwneud â'r Gymraeg gan ymatebwyr. Pan
ofynnwyd iddynt am eu barn ar effaith y cynigion ar y Gymraeg, nododd yr ymatebwyr y
canlynol:
• bydd y cynigion yn cael effaith gadarnhaol ar y Gymraeg, ac y bydd cynnig pob
cymhwyster yn ddwyieithog yn cefnogi polisi Llywodraeth Cymru sef ‘Cymraeg 2050:
miliwn o siaradwyr Cymraeg’;
• gallai gorddibyniaeth ar gymwysterau a ddyluniwyd ar gyfer Lloegr gael effaith
negyddol pe na bai rhai cymwysterau yn parhau i fod ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.
• Dylai adnoddau ategol cyfrwng Cymraeg fod ar gael ar yr un pryd ag adnoddau cyfrwng
Saesneg er mwyn osgoi unrhyw anfantais bosibl i ddysgwyr sy'n cymryd cymwysterau
trwy gyfrwng y Gymraeg, ac
• yr angen i gefnogi ysgolion cyfrwng Saesneg i gael athrawon Cymraeg cymwys i
gyflawni'r cymwysterau arfaethedig yn llwyddiannus.
6.28 Mynegodd rhai ymatebwyr bryder y gallai'r cynigion ar gyfer cymwysterau Cymraeg ym Maes
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu gael yr effeithiau negyddol canlynol ar y Gymraeg:
• mae risg y byddai cyfuno iaith a llenyddiaeth yn lleihau ei statws, a
• nad oedd y cynigion, yn eu barn hwy, yn adlewyrchu nac yn cefnogi cyflwyniad
Llywodraeth Cymru o gontinwwm iaith.
6.29 Credai un ymatebydd y dylid datblygu ac ariannu cymwysterau bach hefyd i gefnogi dysgwyr
mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg ôl-16 er mwyn cynnal y continwwm iaith. Awgrymodd
cyfres o sylwadau hefyd fod y cynigion yn rhoi rhai dysgwyr dan anfantais trwy flaenoriaethu'r
Gymraeg dros y Saesneg.
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Ein Hymateb
Ein dull o asesu effaith
6.30 Cyn ymgynghori ar yr ystod o bynciau a ddylai fod ar gael yn y dyfodol i gefnogi'r cwricwlwm
newydd ar gyfer Cymru, gwnaethom gynnal asesiad effaith integredig manwl ar bob un o'n
cynigion. Roedd hyn yn cynnwys nodi'r effeithiau posibl o safbwynt rheoliadol,
cydraddoldebau a’r Gymraeg. Gwnaethom hefyd ystyried yr wyth mater fel yr amlinellwyd yn
Neddf Cymwysterau Cymru 2015. 30
6.31 Gwnaethom dynnu ar lawer o ffynonellau tystiolaeth i gynnal ein hasesiad effaith integredig,
ac ystyried effaith ein dull arfaethedig trwy gydol y broses o ddatblygu a ffurfio'r cynigion a
gyflwynwyd yn yr ymgynghoriad.
6.32 Wrth asesu effaith bosibl ein cynigion, gwnaethom nifer o weithgareddau, a oedd yn
cynnwys:
• cyfweliadau a chyfarfodydd gyda rhanddeiliaid31;
• cyfarfodydd â swyddogion Llywodraeth Cymru;
• casglu a dadansoddi data o ddarpariaeth a’r niferoedd sy’n dilyn y cymwysterau
presennol sydd ar gael i bobl ifanc 16 oed;
• gweithdai mewnol i:
o datblygu a gwerthuso opsiynau polisi;
o nodi effeithiau tebygol ar grwpiau a allai gael eu heffeithio, ac
o asesu effaith peidio â chymryd unrhyw gamau.
• dadansoddiad o'r data a gasglwyd o'n hymgysylltiad cynnar â rhanddeiliaid o bob rhan o
Gymru, gan gynnwys staff addysgu, arweinwyr ysgolion a cholegau, consortia addysg
ranbarthol, awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru ac Estyn, a
• dadansoddiad o ymatebion o'r ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol cyntaf.
6.33 Gwnaethom hefyd ddefnyddio data o QiW3 ein cronfa ddata cymwysterau , Cofnod Dysgu
Gydol Oes Cymru LLWR , y Cyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion CYBLD , a chan y CydGyngor Cymwysterau JCQ 32 i nodi'r effaith bosibl ar nifer y ceisiadau am gymwysterau
perthnasol.

30

https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/5/pdfs/anaw_20150005_we.pdf
Ymhlith y rhanddeiliaid mae Senedd Ieuenctid Cymru, penaethiaid ysgolion arbennig, ar lefel unigol a chonsortia a thrwy
Gymdeithas Penaethiaid Ysgolion Srbennig De Cymru rhwydwaith SWASH , Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog Addysg
Grefyddol Cymru CCYSAGauC , a gweithdai ymgysylltu gyda grwpiau â nodweddion gwarchodedig sy'n cael eu rhedeg gan
Lywodraeth Cymru, gan gynnwys Anabledd/ADY a ffydd.
32
https://www.jcq.org.uk/examination-results/
31
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6.34 Wrth ymgynghori ar ein cynigion, gwnaethom ddewis darparu crynodeb lefel uchel o'n
hasesiad ochr yn ochr â thrafodaethau ar yr effeithiau a nodwyd a allai fod yn negyddol, a sut
y gellid eu rheoli neu eu lliniaru'n effeithiol, o dan bob cynnig perthnasol. Gwnaethom y
penderfyniad hwn oherwydd natur lefel uchel ein cynigion polisi, ac oherwydd bod yr
effeithiau posibl a nodwyd, gan gynnwys y rhai ar ddysgwyr sy'n rhannu nodweddion
gwarchodedig, yn gymharol gyfyngedig ar hyn o bryd.
6.35 Er ein bod yn rhagweld y bydd dyfnder a chwmpas asesiadau effaith yn y dyfodol ar
ddyluniad arfaethedig pob cymhwyster yn fwy - gan gyfateb i arwyddocâd, natur a chyddestun y cynigion hynny - byddai wedi bod yn gynamserol i ni gynnal asesiad o'r fath fel rhan
o’r ymgynghoriad hwn, ac i rag-bennu canlyniadau ymgysylltu â rhanddeiliaid yn y dyfodol ar
ddyluniad cymwysterau.
6.36 Bydd cam nesaf ein gwaith yn cynnwys datblygu cynigion manylach ar ddyluniad pob
cymhwyster, gan gynnwys y cynnwys a dulliau asesu, gyda rhanddeiliaid. Bydd effeithiau
posibl unrhyw gynigion yn cael eu hystyried ar bob cam o'r gwaith hwn. Bydd y cynigion
hyn hefyd yn destun ymgynghoriadau pellach, a fydd yn cael eu cefnogi gan asesiadau
effaith.
6.37 Gellir gweld y prif effeithiau a nodwyd fel rhan o'n hasesiad o'r cynigion a gynhwysir yn yr
ymgynghoriad yn Atodiad 1.
Asesiad Effaith Rheoleiddiol
6.38 Yn gyntaf, mae'n bwysig nodi, yn absenoldeb ein hymyrraeth reoleiddiol h.y. i osod a
chyhoeddi meini prawf cymeradwyo, mae'n annhebygol y byddai cymwysterau sy'n
gwasanaethu ac yn cefnogi'r cwricwlwm newydd yn cael eu datblygu a'u cyflwyno'n
rhagweithiol trwy'r farchnad gymwysterau. Felly, rydym o'r farn bod yr ymyrraeth reoleiddiol
hon yn angenrheidiol.
6.39 Wrth ddatblygu ein cynigion ar gyfer yr ymgynghoriad hwn, gwnaethom gynnal cyfres o
drafodaethau gyda phob un o'r pedwar corff dyfarnu y cydnabyddir ar hyn o bryd i gynnig
cymwysterau TGAU yng Nghymru AQA, OCR, Pearson a CBAC i fesur eu diddordeb mewn
datblygu cymwysterau TGAU newydd i gefnogi'r cwricwlwm newydd. Mae CBAC wedi
ymrwymo i weithio gyda ni i ddatblygu ystod y cymwysterau TGAU a wnaed i Gymru a
chymwysterau cysylltiedig eraill yn y dyfodol. Felly nid ydym yn rhagweld y bydd angen i ni
arfer ein pwerau rheoleiddio o dan Adran 14 o Ddeddf Cymwysterau Cymru i gyfyngu ar
gymwysterau â blaenoriaeth.
6.40 Yn seiliedig ar ein hasesiad hyd yma, credwn y dylai'r ystod arfaethedig o gymwysterau a
wnaed i Gymru a ddatblygir fod yn hyfyw ac yn gynaliadwy yn y tymor hir i gorff dyfarnu eu
cynnig. Y rheswm am hyn yw y dylai'r incwm ffioedd o gymwysterau y mae nifer uchel yn eu
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cymryd mewn pynciau fel mathemateg, gwyddoniaeth, Cymraeg a Saesneg wneud iawn am y
pynciau hynny a allai ddenu nifer is. Cadarnhawyd hyn gan ein dadansoddiad cost a budd
cychwynnol sy'n awgrymu bod y costau ariannol ar draws ein holl gynigion yn niwtral o ran
cost.
6.41 Wrth i'n gwaith yn ail-lunio'r cymwysterau 14-16 ehangach a gynigir fynd rhagddo, mae'n
debygol y bydd hyn yn cael effaith ar rai cymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd gan gyrff
dyfarnu cydnabyddedig. Er enghraifft, gallai hyn arwain at dynnu’n ôl, dirymu neu ddynodi at
ddibenion penodol rhai cymwysterau sydd ar hyn o bryd yn gymwys i'w defnyddio ar
raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus.
6.42 Er ein bod yn cytuno y dylid parhau i alw'r prif gymwysterau a gymerir gan bobl ifanc 14-16
oed yng Nghymru yn TGAU, rydym wedi dweud yn gyson y byddai angen newid cynnwys a
threfniadau asesu i ddiwallu anghenion y dyfodol ac i alinio â nodau'r cwricwlwm newydd33.
6.43 Er bod rhywfaint o hyblygrwydd yn y gyfres bresennol o gymwysterau TGAU, er enghraifft o
ran dulliau asesu, cyfleoedd i ail-eistedd a llwybrau trwy gymwysterau, maent wedi'u
cynllunio ar hyn o bryd fel cymwysterau cymharol anhyblyg. Mae anfanteision amlwg i hyn,
er enghraifft mae'r ddibyniaeth sylweddol ar arholiadau ysgrifenedig ar ddiwedd y cwrs wedi
datgelu'r diffyg gwytnwch sydd gan y system TGAU gyfredol yn wyneb digwyddiadau mawr
fel pandemig COVID-19.
6.44 Er mwyn i gymwysterau TGAU yng Nghymru fod yn berthnasol i’r cwricwlwm a'i gefnogi,
bydd angen eu cynllunio'n benodol hefyd gyda hyblygrwydd mewn golwg. Byddwn yn
ystyried sut y gellir cynnwys hyblygrwydd wrth ddylunio pob cymhwyster, gan gynnwys yr
hyn a fydd yn gynnwys y pwnc, dulliau asesu, amlder ac amseriad asesu, maint a llwybrau
trwy'r cymhwyster. Credwn y bydd mwy o hyblygrwydd yn eu dyluniad yn chwarae rhan
bwysig wrth liniaru unrhyw effeithiau andwyol ar les dysgwyr.
6.45 Yn ogystal, wrth i ni ddechrau adolygu syniadau a chynigion o bob Maes gyda rhanddeiliaid
allweddol, bydd ystod o faterion trawsbynciol gan gynnwys iechyd meddwl, lles ac
ymgysylltiad dysgwyr yn cael eu hystyried.
6.46 Rydym yn cydnabod y gallai peidio â chael dull unffurf ar draws pob Maes arwain at
ganfyddiad o gynnig anghytbwys i ddysgwyr. Fodd bynnag, roeddem yn teimlo ei bod yn
bwysig adlewyrchu anghenion unigryw pob Maes, a pheidio â chyfaddawdu ein cynigion yn
ormodol er mwyn sicrhau cynnig unffurf o ran cymwysterau ar draws pob Maes. Er
enghraifft, lle gwnaethom nodi astudiaethau cymdeithasol fel disgyblaeth pwnc y gellid o
bosibl ei ddylunio'n llwyddiannus fel cymhwyster integredig, gwnaethom benderfynu peidio â
33

https://www.qualificationswales.org/media/6018/ein-penderfyniadau.pdf
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chynnig cymhwyster trosfwaol yn y Maes Iechyd a Lles oherwydd bod y risgiau a nodwyd yn
gorbwyso'r buddion.
6.47 Rydym yn gwybod y gallai rhai ystyried bod cyflwyno cymwysterau cyfunol yn gostwng y
dewis i ddysgwyr. Fodd bynnag, fel yr amlinellwyd yn adran 4 yr adroddiad hwn, nid lleihau
dewis oedd ein bwriad i greu cymwysterau newydd, mwy cyfunol yn y Meysydd hyn, ond rhoi
mwy o hyblygrwydd i ysgolion adlewyrchu ehangder a chydbwysedd eu cwricwlwm ysgol yn
y cyfuniadau o gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr.
6.48 Rydym yn cydnabod bod cyfran y dysgwyr sy'n symud ymlaen i bynciau gwyddoniaeth UG a
Safon Uwch yn uwch ar gyfer y rhai sy'n astudio TGAU gwyddoniaeth ar wahân o gymharu â'r
rhai sy'n astudio gwyddoniaeth dyfarniad dwbl. Fodd bynnag, credwn fod y gydberthynas
hon oherwydd bod proffil y dysgwyr sy'n cymryd y gwyddorau ar wahân yn nodweddiadol yn
fwy uchel eu cyrhaeddiad na'r proffil ar gyfer gwyddoniaeth dyfarniad dwbl.
6.49 Er mai TGAU yn gyffredinol yw’r cymwysterau mwyaf cyffredin a gymerir gan bobl ifanc 16
oed yng Nghymru, nid dyma’r unig gymwysterau fydd ar gael i ddysgwyr. Wrth i ni ddechrau
siapio'r cynnig ar gyfer cymwysterau cyn-16 ehangach yn rhagweithiol, mae hyn yn debygol o
gynnwys cymwysterau sy'n cwmpasu ystod eang o ddibenion, lefelau, maint a dulliau asesu
sydd wedi'u dylunio i ddiwallu gwahanol anghenion a galluoedd dysgwyr.
6.50 Clywsom bryderon hefyd am yr effeithiau posibl ar ysgolion, o ran gofynion amser a chost ar
gyfer datblygiad proffesiynol parhaus a goblygiadau cost i ysgolion wrth sicrhau adnoddau ar
gyfer cymwysterau newydd a recriwtio athrawon newydd i feysydd pwnc newydd.
6.51 Byddwn yn gweithio gyda chyrff dyfarnu i sicrhau hyfforddiant a datblygiad proffesiynol
amserol, effeithiol a dwyieithog, yn ogystal â deunyddiau addysgu a dysgu, i gefnogi ysgolion
i gyflwyno'r cymwysterau newydd. Cyhoeddir manylebau'r cymwysterau hyn flwyddyn ymlaen
llaw i roi digon o amser i ysgolion baratoi ar gyfer y cymwysterau newydd. Bydd rheoli
cymwysterau hefyd yn ystyriaeth allweddol yn ystod eu datblygiad.
6.52 O ran yr heriau posibl y gallai ysgolion eu hwynebu wrth ad-drefnu amserlenni i ddarparu ar
gyfer y cymwysterau newydd, mae'n bwysig nodi y bydd yn ofynnol i ysgolion wneud
newidiadau i addysgu ac amserlennu wrth weithredu'r cwricwlwm newydd, waeth beth yw'r
cynnig o ran cymwysterau. Ein nod gyda'r cymwysterau newydd yw alinio â nodau a
dibenion y cwricwlwm newydd, gan liniaru effaith bosibl cynnig o ran cymwysterau wedi'i
gamlinio ar y system addysg.
6.53 Mewn ymateb i bryderon ynghylch y potensial i newidiadau o ran dylunio yng Nghymru
arwain at ddiffyg cymaroldeb â chymwysterau TGAU sydd ar gael mewn rhannau eraill o'r DU,
mae'n rhaid i ni gofio bod gan gymwysterau TGAU ar draws y tair gwlad rai gwahaniaethau
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allweddol eisoes, er enghraifft, cadwyd y system raddio A*-G ar gyfer pob pwnc yng
Nghymru, ond cyflwynodd Lloegr raddau 9-1. Mae gennym hefyd gyfuniad o gymwysterau
TGAU llinol a modiwlaidd yng Nghymru, ond rydym wedi gweld Lloegr yn cael gwared ar
gymwysterau TGAU modiwlaidd gyda'r holl arholiadau'n cael eu sefyll ar ddiwedd y cwrs.
6.54 Mae'r gwahaniaeth hwn ym mholisi cymwysterau i raddau helaeth yn adlewyrchu'r
dargyfeiriad a welsom yn system addysg Cymru ers datganoli, gan arwain at gyflwyno
cwricwlwm newydd i Gymru i'w gyflwyno yn 2022. Fel y dywedasom o'r blaen, sicrhau bod y
cymwysterau a gymerir gan ddysgwyr yng Nghymru yn gwasanaethu ac yn cefnogi nodau a
dibenion y cwricwlwm newydd yw'r ysgogydd allweddol i ni. Bydd methu â gwneud hynny
yn arwain at system gymwysterau yng Nghymru nad yw'n cyd-fynd â’r cwricwlwm newydd ac
felly nad yw'n cael ei hystyried yn addas at y diben.
6.55 Er mwyn lliniaru'r effeithiau andwyol posibl o ran cymaroldeb, bydd gofynion dylunio yn sail i
bob cymhwyster arfaethedig, ac ymgynghorir ar y gofynion hynny yng ngham nesaf ein
gwaith. Bydd hyn yn caniatáu i gymaroldeb gael ei ddylunio a'i ymgorffori yn y cymwysterau.
Rhoddir ystyriaeth ofalus hefyd i'r ffordd y mae safonau'n cael eu gosod a'u cynnal o fewn
cymwysterau i sicrhau lefelau derbyniol o gymaroldeb mewn safonau cymwysterau dros
amser.
6.56 Er y bydd ein prif ffocws wrth ddylunio'r cymwysterau newydd hyn ar sicrhau eu bod yn cydfynd â'r cwricwlwm newydd, a pharatoi dysgwyr 14-16 oed yn effeithiol ar gyfer astudiaethau
yn y dyfodol a byd gwaith, byddwn yn ystyried ffyrdd y gellir eu cynllunio i liniaru effeithiau
andwyol ar y dysgwyr ôl-16 hynny a allai fod angen ail-sefyll. Bydd hyn yn cynnwys edrych ar
y dewis o gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr ôl-16.
Asesiad Effaith Cydraddoldeb
6.57 Mae tegwch yn ystyriaeth greiddiol yn ein gwaith. Er na all cymwysterau ynddynt eu hunain
fynd i'r afael â'r anghydraddoldeb neu'r annhegwch sy'n bodoli yn y system addysg neu
mewn cymdeithas yn ehangach a allai effeithio, er enghraifft, ar barodrwydd dysgwyr i
gymryd cymhwyster a'r asesiadau ynddo, rydym wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein
gallu i'w hatal rhag ychwanegu anfantais neu waethygu'r anfanteision presennol.
6.58 Rydym yn gwybod y gall ystod eang o ffactorau gael effaith ar allu dysgwr i gyflawni marc
penodol mewn asesiad; er hynny, mae ein dylanwad wedi'i gyfyngu i'r ffordd y mae'r
cymhwyster yn cael ei ddylunio a'i asesu.
6.59 Er bod ein cynigion yn yr ymgynghoriad hwn yn canolbwyntio ar y prif ystod o bynciau a fydd
ar gael i ddysgwyr 14-16 oed, cawsom nifer o sylwadau pwysig a gwerthfawr a gyfeiriodd yn
uniongyrchol at gynnwys pynciau a threfniadau asesu, a'u heffaith debygol ar bobl sy'n
rhannu nodweddion gwarchodedig. Er bod y sylwadau hyn y tu allan i gwmpas yr
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ymgynghoriad hwn, byddwn yn eu hystyried yn ofalus ar y cyd â'n dadansoddiad
cydraddoldeb ein hunain, wrth i ni symud ymlaen gyda'n gwaith o ddatblygu dyluniad pob
cymhwyster gyda rhanddeiliaid.
6.60 Nid ydym yn arferol yn cadw data ar ddysgwyr ag ADY neu ethnigrwydd dysgwr er mwyn
cynnal dadansoddiad o gyrhaeddiad cyfredol y grwpiau penodol hyn. Byddai dadansoddiad
o gymwysterau cyfredol yn darparu gwybodaeth gyd-destunol, ond mae yna ystod o
ffactorau i'w hystyried wrth nodi effeithiau posibl ar grwpiau o ddysgwyr, gan gynnwys sut
mae ysgol yn dylunio eu cwricwlwm mewn perthynas â chymwysterau a sut mae
cymwysterau eu hunain yn cael eu dylunio.
6.61 Clywsom bryderon hefyd gan sefydliadau cydraddoldeb ac ymatebwyr eraill i'r ymgynghoriad
ynghylch sut y gallai ein cynigion effeithio ar ddysgwyr o gefndiroedd difreintiedig, gan
gynnwys eu statws economaidd-gymdeithasol. Er nad ydym yn ddarostyngedig i'r
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol a sefydlwyd gan Reoliadau Deddf Cydraddoldeb
Awdurdodau sy’n ddarostyngedig i ddyletswydd ynghylch Anghydraddoldebau
Economaidd-gymdeithasol Cymru 2021, rydym wedi ymrwymo'n llwyr i weithredu yn
ysbryd y ddyletswydd ac yn ystyried bod ein rôl yn cefnogi ei phwrpas a bod ei gofynion yn
gydnaws â'r ffordd yr ydym yn gweithio.
6.62 Yn yr un modd, nid ydym yn ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
Cymru 2015 ar hyn o bryd, ond rydym o'r farn bod ein rôl yn cefnogi ei phwrpas, a bod ei
gofynion yn gydnaws â'r ffordd yr ydym yn gweithio. O'r herwydd, rydym wedi dewis
mabwysiadu ei ddarpariaethau yn wirfoddol i danategu sut rydym yn cyflawni ein
swyddogaethau ac felly wedi gosod ein hamcanion lles ein hunain ac ymgorffori'r rhain yn
ein Fframwaith a'n Dull Rheoleiddio.34
6.63 Felly rydym wedi ystyried effeithiau ein cynigion ar lesiant cenedlaethau'r dyfodol, yn unol â
phum ffordd o weithio a saith nod llesiant y Ddeddf a byddwn yn parhau i wneud hynny wrth
i ni symud i gam nesaf ein gwaith.35
6.64 Gwnaethom gydnabod yn ein hymgynghoriad na fyddai'r cynigion hyn ar eu pennau eu
hunain yn creu cynnig cynhwysfawr, ac y byddai angen i ni symud ymlaen i ganolbwyntio ar
gymwysterau eraill fel bod anghenion pob dysgwr yn cael eu diwallu. Rydym eisoes wedi
dechrau ar y gwaith o ystyried pa gymwysterau eraill ddylai fod ar gael i gyfrannu at gynnig
cyn-16 cydlynol a chynhwysol i ddiwallu anghenion pob dysgwr. Mae mwy o fanylion am y
gwaith hwn i'w gweld yn adran 3 yr adroddiad hwn.
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6.65 Mae'n bwysig nodi bod angen i bob cymhwyster a reoleiddir gydymffurfio â'n Hamodau
Cydnabod Safonol36. Dyma'r rheolau y mae'n rhaid i gyrff dyfarnu yr ydym yn eu rheoleiddio
eu dilyn. Rydym yn gofyn iddynt:
•
•

•

dylunio cymwysterau sy'n rhoi arwydd dibynadwy o wybodaeth, sgiliau a
dealltwriaeth dysgwyr;
osgoi, lle bo hynny'n bosibl, nodweddion cymhwyster a allai, yn ddiangen, wneud
cymhwyster yn anoddach i ddysgwr ei gyflawni oherwydd bod ganddo nodwedd
warchodedig, a
monitro a yw unrhyw nodweddion yn eu cymwysterau yn cael yr effaith hon ac, os
felly, i wneud addasiadau rhesymol.

6.66 Rydym hefyd yn mynnu bod gan gyrff dyfarnu weithdrefnau priodol ar gyfer cymhwyso
addasiadau rhesymol yn eu cymwysterau ar gyfer dysgwyr ag anableddau, fel caniatáu amser
ychwanegol i ddysgwr gwblhau asesiad neu ddarparu papurau cwestiynau wedi'u haddasu
mewn maint ffont mwy neu mewn Braille.
6.67 Bydd cynrychiolaeth o wahanol grwpiau hil yng nghynnwys cymwysterau, yn enwedig mewn
pynciau fel hanes a llenyddiaeth yn cael ei hystyried fel rhan o gam nesaf y prosiect. Byddwn
yn anelu at ddylunio cymwysterau i liniaru heriau hygyrchedd lle bo hynny'n bosibl a galluogi
ymgorffori addasiadau lle bo hynny'n briodol.
6.68 Er nad ydym wedi dod o hyd i dystiolaeth i awgrymu y bydd y cynigion a gynhwysir fel rhan
o'r ymgynghoriad hwn yn effeithio ar ddysgwyr o rai cefndiroedd economaidd-gymdeithasol,
byddwn yn cynnal asesiadau effaith pellach wrth i ni weithio gyda rhanddeiliaid ar ddyluniad
yr holl gymwysterau newydd, ac yn ystyried effaith unrhyw benderfyniadau sy'n ymwneud â'u
dyluniad ar y grwpiau hyn wrth i ni fonitro’r cymwysterau yn y dyfodol.
6.69 Wrth baratoi ar gyfer ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid yn ystod cam nesaf ein gwaith, rydym
wedi cynhyrchu cyfres o bapurau sy'n archwilio'r blaenoriaethau dylunio ac asesu ar gyfer
cymwysterau TGAU wedi'u hail-lunio a chymwysterau gwneud i Gymru eraill cysylltiedig.
Mae'r gyfres hon yn cynnwys papur sy'n ymdrin â materion sy'n ymwneud â
chydraddoldebau, hygyrchedd, cynwysoldeb, amrywiaeth a chenedlaethau'r dyfodol a sut y
dylid eu hymgorffori yn natblygiad cymwysterau'r dyfodol, o ran cynnwys a threfniadau
asesu.
6.70 Fel yr amlinellwyd yn adran 3 o'r adroddiad hwn, rydym yn tynnu ar wersi a ddysgwyd o
ddatblygiad y cwricwlwm newydd a'n profiad o weithio'n agos gydag ystod eang o
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randdeiliaid ar drefniadau dyfarnu amgen ar gyfer haf 2021. Gyda hynny mewn golwg,
rydym wedi ymrwymo i gael dull agored a chydweithredol sy’n rhoi pwyslais ar gyd-adeiladu
wrth ddatblygu'r cymwysterau hyn. Mae hyn yn cynnwys ymgysylltu â grwpiau
cynrychioliadol.
Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg
6.71 Mewn ymateb i'r pryderon hynny ynghylch gorddibyniaeth ar gymwysterau a ddyluniwyd ar
gyfer Lloegr, ac i ba raddau y bydd rhai cymwysterau'n parhau i fod ar gael drwy gyfrwng y
Gymraeg, rydym wedi bod yn glir y bydd y cynnig cymhwyster 14–16 yn y dyfodol yn
debygol o gynnwys cymysgedd o gymwysterau presennol a newydd, rhai cymwysterau
gwneud-i-Gymru, a rhai cymwysterau o fannau eraill yn y DU.
6.72 Yn dilyn cefnogaeth gref i'r cynnig yn ein hymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol cyntaf,
cytunwyd fel egwyddor arweiniol, y dylai'r holl gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus a
gymerir yn 16 oed fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys unrhyw ddeunyddiau
addysgu a dysgu sy'n hanfodol i gefnogi'r broses o'u darparu. Byddwn yn defnyddio'r holl
opsiynau sydd ar gael i ni i sicrhau'r ddarpariaeth ddwyieithog honno. Er enghraifft, byddwn
yn annog ac yn cefnogi cyrff dyfarnu i nodi arholwyr sy'n gallu gweithio drwy gyfrwng y
Gymraeg. Efallai y byddwn hefyd yn cynnig cyllid grant i gefnogi'r costau cychwynnol i gorff
dyfarnu o sicrhau bod y cymhwyster hwnnw ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel dewis olaf,
ac ar ôl dihysbyddu pob opsiwn posibl, byddwn yn ystyried a allai fod amgylchiadau penodol
a chyfyngedig lle byddai'n briodol cymhwyso eithriadau i'r egwyddor arweiniol hon.
6.73 O ran adnoddau ategol cyfrwng Cymraeg, a sicrhau eu bod ar gael ar yr un pryd ag
adnoddau cyfrwng Saesneg, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gael gwell
dealltwriaeth o'i model strategol arfaethedig ar gyfer comisiynu deunyddiau addysgu a dysgu
dwyieithog ar gyfer y cwricwlwm newydd ac unrhyw gymwysterau newydd a ddatblygwyd i'w
gefnogi.
6.74 Mae nifer o ymatebwyr wedi cyfleu pryderon ynghylch adnoddau athrawon Cymru i
addysgu'r cymwysterau hyn. Mae cynyddu a gwella'r gweithlu addysg a hyfforddiant sy'n
gallu dysgu Cymraeg ac addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn fater i Lywodraeth Cymru ac
mae'n nod allweddol yn eu strategaeth Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr Cymraeg a'r
cynllun gweithredu cysylltiedig.37
6.75 Rydym yn cefnogi polisi Llywodraeth Cymru o gael gwared ar Gymraeg Ail Iaith a sefydlu un
continwwm ar gyfer addysgu a dysgu Cymraeg ‘continwwm iaith Gymraeg’ .
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6.76 O dan y cwricwlwm newydd mae dilyniant dysgwyr yn digwydd ar hyd un continwwm dysgu.
Diben asesu o fewn y Cwricwlwm i Gymru yw cefnogi a galluogi pob dysgwr unigol i wneud
cynnydd ar gyflymder priodol ar hyd y continwwm, gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi a'u
herio yn unol â hynny. Mae egwyddor continwwm Cymraeg sengl yn gyson â'r continwwm
3-16 ehangach a sefydlwyd trwy'r cwricwlwm newydd.
6.77 Bwriad y disgrifiadau o ddysgu yn y Maes hwn yw adlewyrchu cyflymder a dyfnder dysgu
mewn gwahanol gyd-destunau ac fe'u datblygwyd yn seiliedig ar gontinwwm neu fframwaith
dilyniant mewn ieithoedd, gan ddechrau gydag ychydig neu ddim iaith a gweithio tuag at
hyfedredd. Er enghraifft, mae’r disgrifiadau o ddysgu ar gyfer y datganiad ‘Mae ieithoedd yn
ein cysylltu â’n gilydd’ Cwricwlwm i Gymru, Datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yr un peth i
bob dysgwr ym mhob lleoliad . Fodd bynnag, mae gan y datganiadau eraill o'r hyn sy'n
bwysig yn y Maes hwn ddisgrifiadau gwahanol o ddysgu ar gyfer Cymraeg / Saesneg, ac ar
gyfer Cymraeg mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg.
6.78 Mae hon yn nodwedd unigryw yn y Maes hwn o'r cwricwlwm, un sy'n adlewyrchu'r
gwahaniaeth o ran pa mor gyflym y bydd dysgwyr yn datblygu eu gallu o ran iaith ac yn
cydnabod y byddai'n anodd i ddysgwyr mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg gyflawni'r un lefel
ieithyddol â dysgwyr mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog gan fod llawer llai o
amlygiad a chysylltiad â'r iaith ganddynt. Er bod y ffiniau rhwng gwahanol leoliadau addysg
yng Nghymru wedi'u meddalu, mae'n amlwg bod y cwricwlwm newydd yn cydnabod ac yn
adlewyrchu'r gwahaniaethau sylfaenol sy'n bodoli rhwng lleoliadau cyfrwng Cymraeg a
chyfrwng Saesneg.
6.79 Fel y cadarnhawyd yn adran 5 yr adroddiad hwn, er mwyn sicrhau ein bod yn dod o hyd i'r
atebion cywir, ac yn dilyn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, rydym wedi penderfynu
cadw ein penderfyniadau mewn perthynas â chymwysterau iaith Gymraeg tan fis Ionawr
2022. Bydd hyn yn caniatáu amser ar gyfer adolygiad pellach o'r cynigion ochr yn ochr ag
opsiynau posibl eraill sy'n seiliedig ar fwriadau polisi presennol Llywodraeth Cymru. Byddwn
yn parhau i asesu effaith bosibl pob opsiwn ar y cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, a
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg cyn gwneud penderfyniad terfynol ym mis Ionawr
2022.
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Atodiad 1: Effeithiau posibl y cynigion ymgynghori a nodwyd
Roedd y prif effeithiau a nodwyd fel rhan o'n hasesiad o'r cynigion hyn fel a ganlyn.
Effeithiau rheoleiddiol
• Bydd cydgrynhoi cymwysterau TGAU mewn meysydd pwnc cysylltiedig:
o yn cefnogi'r datganiadau “Yr Hyn sy'n Bwysig” cyfannol, cydgysylltiedig;
o yn rhyddhau lle mewn amserlenni i ganiatáu i ddysgwyr ddilyn cwricwlwm ehangach;
o yn lleihau'r baich asesu ar ddysgwyr;
o gallai effeithio ar ddysgwyr sy'n ail-sefyll cymwysterau yn y pynciau hyn.
• Gall peidio â datblygu cymwysterau TGAU integredig mewn rhai Meysydd annog ysgolion i
beidio â chymryd agwedd integredig tuag at addysgu Meysydd y cwricwlwm.
• Bydd creu cymwysterau newydd mewn rhai Meysydd:
o yn sicrhau bod y cymwysterau'n cwmpasu ehangder llawn y cwricwlwm
o gallai arwain at lwyth gwaith uwch i ysgolion i ddechrau.
• Gall penderfyniadau fod yn gostus i'r corff dyfarnu oherwydd y galw anhysbys am y
cymwysterau hyn.
• Mae cadw disgyblaethau pwnc-benodol yn cadw llwybrau dilyniant sefydledig a
llwyddiannus i ôl-16.
• Gall peidio â chael cynnig unffurf ar draws pob Maes arwain at ganfyddiad nad yw'r cynnig
yn gydlynol, yn eang ac yn gytbwys.
• Heriau posibl wrth gynnal safonau rhwng yr hen gymwysterau a'r cymwysterau newydd.
• Bydd cymwysterau iaith rhyngwladol bach yn annog pobl i gymryd ieithoedd rhyngwladol.
• Perygl y gallai'r cymwysterau bach amharu’n niweidiol ar nifer y dysgwyr sy'n cymryd y
cymwysterau ieithoedd rhyngwladol TGAU llawn.
• Bydd dileu'r TGAU rhifedd yn golygu y bydd rhai dysgwyr sy'n mwynhau natur gyd-destunol
y cymhwyster yn cael llai o gyfle i ddangos eu gallu yn y maes hwn.
• Gall dileu'r rhifedd TGAU effeithio ar berfformiad Cymru yn PISA gan fod yr eitemau yng
nghymhwyster rhifedd TGAU yn gymharol debyg i eitemau mathemateg PISA.
• Y canfyddiad y gallai cael dim ond un llwybr trwy wyddoniaeth TGAU niweidio dilyniant i
wyddoniaeth Safon Uwch a pheri anfantais i ddysgwyr yng Nghymru o gymharu ag
ardaloedd eraill yn y DU.
Effeithiau Cydraddoldeb
• Gall cydgrynhoi cymwysterau TGAU mewn meysydd pwnc cysylltiedig gael effaith negyddol
ar ddysgwyr gallu is
• Mae gan greu cymwysterau newydd mewn rhai Meysydd y potensial i beri anfantais i rai
grwpiau o ddysgwyr sydd heb fynediad at feddalwedd berthnasol y tu allan i'r ysgol, yn
benodol, TGAU Ffilm a Chyfryngau Digidol.
112

•

Mae cynnwys rhai cymwysterau cyfredol, fel hanes TGAU a Llenyddiaeth Saesneg TGAU yn
brin o amrywiaeth, safbwyntiau a chynrychiolaeth o grwpiau BAME.

Effeithiau ar y Gymraeg
• Effaith gadarnhaol ar y Gymraeg trwy gael cyfran uwch o ddarpariaeth cymwysterau cyfrwng
Cymraeg a maint y TGAU Iaith Gymraeg mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg. Bydd y rhain yn
rhoi mwy o amser i ddysgwyr ddatblygu ac ymarfer eu Cymraeg a dylent helpu i gyfrannu at
nod Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
• Y canfyddiad nad yw'r cynnig ar gyfer y TGAU Cymraeg newydd mewn lleoliadau cyfrwng
Saesneg yn adlewyrchu continwwm dysgu Cymraeg a fynegir yn y cwricwlwm newydd.
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